






পশ্চিমবঙ্গ মধ্যলিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক উচ্চতর ও বহুমুখী বিদ্যালয়ের 

দশম শ্রেণীর পাঠক্রম অনুযায়ী লিখিত 
সপ সপ স্পা পপ পাপী পপ পাপ পা সস এপস এ পাপ সপ | পা সিল 

ধপায়ন 

চ্হত্ভীজ্ এও 

[দশম শ্রেণীর জন্য ] 

অধ্যাপক জে. এন্. রাঁয়। এন্ এস্সি. 
বিভাগীয় প্রধান, রামমোহন কলেজ, কলিকাতা-৯ 

( প্রাক্তন নিট কলেজ-প্রাতঃকাঁলীন বিভাগ ) 

নিউ বুক এজেন্সী 
১৮বি, শ্ামাচবণ দে স্ট্রীট 

কলিকাতা-১২ 



প্রকাশক-_ 
শ্রহেমচন্দ্র বিশ্বাদ 

১৮ বি, শ্টামাচবণ দে স্রীট 

কলিকাতা-১২। 

ধম মূদ্রণ_ ১৩৬৭২ 

বলসায়ন--_ 

প্রথম খও_লবম শ্রেণীর জন্য 

মুদ্রাকর__ 

তুসনী চরণ বকনী সাগর সামন্ত সরোজ কুমার দে 

ভশওল প্রিন্টিং ওর ধন কে: বি প্রিন্টাস শরীযুদ্রনা লয় 

৩১৪, মন মিত্র গেস ১/১, গ্লোরাবাগান দ্বীত ১২, বিনোন লাহা পেশ 

কলিকাতা কপিকাত।--৬ কলিক।তা-_-৬ 

কবীল কুষার ভাঙারী 

জনধাত্রী প্রিন্ট 

৭৯, পটুদাটোল। লেন 

কলিকত!--৯ 



80) 05 58.00)804% 710008710৬৮] 9783 ঞা, 
না017২ 925001045০0 01২১%, 

0177111517২ 

০1,4১৪ 5 

00905দ, 0০0 ছাবা 

থু. [75010567, 06195196 : 0:6- 
721810010,791010611105 4170 
10525. 

2, 

[72.55. 

[2506 06218162 01001610105 
270 [111101016 [010190100175. 
59100016560 20185055005 125, 

11): [1081001)15 /£৯002010 
1501, 

3. 10056108110 15 00201000100. 

(1) ৯0070191- 15091900 
(181001786015 70660000, 25 
2150 5528002515% 1) 1910- 
১2170129050, 

০৮818151010 92102610100 110110 
92106 200. 10110 9.010* 

£,1)180101000) ৪8105010611 
31565 £ 01080101) 1) 0106 501]. 

(8) ১০৫1000 আনে 70060555100) 
10107065, 01209190100 
01710002010 (0010 
11109005 8170 6017 
21210501218) 5 1220010189 ০: 
1010110 2010 (2) 95 2) 
৪০10, (13) ৪৩ 27 0%1015177% 
8250721. 

10965 ১ ৪০000 0? 15626 01 

10230, 

0155 

(1) _-100177010501580101 0% 05551021) 

[)- &টোকাজতেও 002 01500150102 
11101 160100-30 1915550:0. 

(6) [2 0৫ 50105012001) 01 [)--/৯028005 100 90০0৬ 1786 16 

[১0105 50090 10: 0000176  0 

01)910021, 7010030150105 01 

10951055111], 23 0150 601 01161 

€5%025 01 162.0010129, 

10129109080 06 006 185 01 
0101098] ০000101786107 1) ড7216106 
05 61015 60601517202 আছ] 0০ 
01010020. 

*])650110010925 06 00177761019] 
[01910091001 160101150. 

[ত০01501201010, 151 10 21) 
102 180601%, 

€)11 217 21603801001 
06520706170 01 00০ 200102 0 1810016 
2010 0 10605819  1]) ঠ617012] 15 
120001120. 



( 

000855, (০0 

(2) 10110 0%106 2170 
0100£01) 09210510095 
1০0000107 71090000 ০01 
৪190 11) 1০129010110 171010 
৪০10. 

05০06 71000505106 
117 21109690116১18. 

(2) 1010০ 10050 0৮০16 : 
10606551650 10511 13160- 
£01005 ০10119015, 

3, 1. (21505001905 ৪3 ৪. 
01061001058] 222105050 ০0 
17016705012. 

71219090107) 01 01505010105 
10100) 43170510179010 10017021751] : ড510105 
৪170 760 191)05191)0105. 

এ 200 0921)02100. 01000- 
150501১071০ 2010 (00015 0152918- 
001 010 00132-951) 200 000) 
[10050170105 06160য%106) : 08০ 01 
5711961091)091017966 06 17026 925 
072101816, গর 

(9) 4৯156101029 217090061 
00610010106 005 5210706 
121)1]5 , 01929 01 81567029169 
270 2190111025. 

4. (0০910010 7100. 15 05%.1065 
(6 11000010010 01 

0911001-- 0529 0 
61910101665 2100. 05010081. 

009100 11006800105 25 
70910165 12100720015 2170 
00100001017] 7১161 ৪- 
18001) 0£ 0210010 0105%102 3 
105 10100510165 2100. 0969. 

) 

বি )হও 

10০091160 9000% 06 0:০5৩ 
05010. 151006 1200116ণ. 

[01787 ০0৫ 00০ 1096 
05০1০. 

[16200000006 006০ 00685 
100 10 630৫০ 0129 7995. 

[17630002176 01015 17 2 85011 
09185151007, 

00]5 402101001) 2100. 10103015- 
6101) 01 21100:09% 190101150.. 

[) 77100176101) 28110010010 10104. 

[)0--]00 900৬ 05০ 0 01081002110] 
81050101176 £7565 ) 210 001 
15 200৮ 110 5 02025119101 
০0101011106 77800215. 

[)-010816 01 11006 10117. 

91101)10 516-25 010500151)615, 



( 

0:00255 00৯ দা 

00987100105168 81)0101051150181655 

00010১10701) 06. 0211:01) 
0105:06 [১ 18] 210 1 
ড01801702. 

"116 0917013 0৮০16, 17৬11170151 

স্ম$7 215. 

16) (08107) [06100 3100--- 
[16151861010 7707001055 
270 0265. 

5. 13610810001 06 £85০9-- 705163 
[2৬৮ 220 00109701615 [6ঘ. 
0595 2910210101) 
985 11055905172 01 

398560705 ৬০011110695. 
/৯ড 00290101518 

21011090101)5. 

($) 

6. 

20) | 

(৫) [২০19010066০] 
[00100012017 ০1617602100. 
৮2101 ৫61051%. 

51910115000) 01 
10110017006 8525 07) 
07611 01101270110 
50000911101) 

])016170117711012 01 
2:(01010 01115 01 
০10170175ৈ, 10170611071 
91010101005. 

এ 5 

(28) (করো 000160010, 
1) 010013191 
[১1010161705 

51101010 08100191010105 0010 
60191010135 0৫172800116 /61517105 
01 501050517095 8170 ড01117069 
01 £8.565 

($)1011175 2170 105 001201901001)09, 

(8) (5) 9৫০10100 ০1)101106. 
[15091901012 2100 
[10051025016 10501026017 
০0101011062) ৮0101296010 
0$)101909101010. 

(০1310119765. 

61917) 
০1210. 

7 ) 

0] ছও 

[)- ৬৬25107052008 2100 08101 
[0৫61, 

ঢ--0015816 07 88561201015525  0£ 
0101017761121 27727260106) 

[)- 001017101 0106 0021170 0 
€ 01710) 0102106 €.%016 

[7300101721709] ৮০119081000 01 
0652 125 15006 1€011]60 128 
€176100750. 

(1367120110১? ৪6660006 5 0011619- 
[1010 0 01৮70022100 10010806701 
810 হাউ 0 6856৩751700 117010929.) 

[)-- £059185005 [0৫ 80010 
01127060110 00770100516101) 91 
006 595. 



( 

€07008১6 0০টি 

05171010007] 0:0৫02- 
005 095 00০ 09109 0010 01 
1)% 07001010175 ৪010 9:30) 
0% 91506015915 01 06 
8০10 20 0£ 01010901463 
[01019210155. 

192001057১০ 05. 

(0) 

(০) 

(&8) 10011) ১, 010701709 নে 
10310--00 ১৩ ০80 010 ৬ 
25 00061 1002]02015 01 
06 1)9109201 07021], 

75০ 01 5800503 1)501091000110 
0010 ) 1030)3 1] 002010172 
50. 9100৮ 2৭ 165 50920190035, 

(ঃ) ০1০11019012 105 508,000) 
2090 1395. 

(৮) ১1010071031 --701৩108- 
11001) *- 

(61 0 094%1986107) 0£ 98101) 
9180 9011918106 0125. 

(6 1070 50119101055, 
(0 1000 90171800110 8010. 
[21092101695 £ 11559 25 ৪. 

০0122001176 25616 200 85 ৪ 
[016561৮7615 

(&ঃ) ১1010110901. €০/৫- 
[01505 06 165 1091)0- 
19০001:5 0% 1220. 010900- 
০০701090295 2120 05 
০0180900 0100655. [9 
[7100616125 (2) &5 210) 2010, 
(6) 95 2. 09129509017) 
8£61)1. 

90113179655, 4৯1010- 

(£) [757105615 98101106-- 
[১1209150010 20৫ 0107 
61065. [056 25 ৪. 1910019- 
1015 162521)0. 
97811171065. 

8 ) 

0755 

00317 0০ 01608157501 
৬৬০1৭005803 [58 001)5 010- 
525923 1:9000190. 

(01015 71610212007) 052 ৪03 
101003018 (ড৮1000010 01500155101). 

[) 13101210৩23 100 1196. 

1) 10500101105 01 61555. 

4৯110060016 01005 2180 07 
70209510011 06 31101008108 1063 0175 
12 13006 150101169. 

[05500000700 0812515 29 
1০01160. 

[65011700015 06 5012)00610121 
[0191565 212 11001০701160. 



মৌলিক পদার্থের তালিক! 

, 90006 90110091 86180, 

80610) 202 &0 89 
41001171408, 48 . 
10181101022 ৬৮ 95 
48108100010: শি ৮॥ 
4 20 4. 58 
4১758101০ 48 ৪8৪ 
8805/5108, 46 ৪8 

0390107% 13 88 
(39189]1 002 138 91 
39111 139 ধু 
18100 818 38 ৪8 
5307058- নু$ 5 

101001109- 138 38 
(07010018100 0৫ 48 
09101010). 08 40 
(08111017001 0102 61 98 
(057৮010 ৬. €6 
(09210100. 09 28 
4€3981003 .. 0৪ 58 
(107107109 . ৫01 14 
01070721028 08 4 
10)5]6 09 এপ 

00107001100; 869 1২100150 
00229 0 90 

২0] 2 020 96 
চি: 6১ 66 
&1701002 10 68 
[0 070]0] 90 1 €8 
110011209%  & 9 
মা5001010) নু ৪? 
(15001101371 ৫ 6 
08111 হো) 3% 31 
39270851520 95 ৪82 
8010 & ২ 19 
51010). 8, দা% 
179110102 " [6 %ু 
80] 0 6৭ 
চড 2:02925 021 ] 
100)50 105 49 
10017019. ৃ 59 
11010, হু 17 
100, এ 26 
৮7 0৮০00. এ 86 
[81761780070 179 € 
169 ৮০ 8% 
[১160 1510, 1)1 3 
[00609018034 1 নন] 
20580881008 146 19 
11517860689 ১ 20৫70 95 

' 80900 | নূ€ ৪0 

£৮ ৮, 

291 
2698 
845. 
1] 76 
93944 
194 

210 
59786 
249 
018 

30999 
10:82 
79916 

2191%1 
£0+08 
248 

78 01]. 
14018 
182191 
954৮৭ 
69101 
5894 

65 54 
84১ 
16251 
16127 
36910 
49009 

229 
1926 
69172 
1260 
4979 
17860 

4002 
46494 

1008 
11488 
19691 
19314 
5১88 
85180 

1889-9% 
90781 

6+940 
77499 
2493 
6494 

30061 

২5106 8101001, &.00, 

101510092) 010 11০ ৮: 
[খ 8০005107102 1১051 69 
19196900307) ১1: 9039 
90৫ ও 20 
10191 এ] 238 
[বব 1001820) ও কু] 
16596652) ১] 4. 
08001010 6)৪ না 
0স্রঠ£€20 9 ৪ 
1211%0102 1 40 
[70008100008 11 
61986110010 7১৪ 5 
[71060108100 ০ 04. 
19107010137 ০ 84 
106559৪1008 হু 19 
[7155800510102) 08 201) 
[97010096201 5202 12) 61 
10০609০0610100) 725 0] 
75012007 7৪ ২৬, 
7৮002 1 ৪৪ 
0109101 0 9 15 
15000 102 1 &5 
চ$009100 ৮0 2 
[56081012109 তু 44 
95700971070 910 6? 
905%00107 8৪9 9] 
36161710105 56 34 
8118005 তি ১০1 14 
শি1৪ &€ 4? 
9০0৫110 1৬ 12 
85৮01061010 937 398 
৪510108 ৪ 16 
[1069] 02 [8 78 
71501)05610100 10 4৪ 
[16110110100 8. 52 
01801 205 00 66 
[01]1000 ৮] ৪81 
11507] 2) ৪৪১ 91 
[]) 21100) 4০ 6) 
৮১৭৮ ১1১] 59 
[10801 01 1 &% 
[0058652 ডঃ /% 
[07801 00) * 15] )% 
8109 012170 রর 893 
স০11800 : 898 1:01008661 
2061005 * টক 64 
066:0191 ৪০ 0 
১৮817915551 খা 99 
27109 20 99 
71100201210 ৫ &0 

"এ রে রি এসে জেতে তলত 

&৮,ট, 

9698 
144 92? 
827 
20163 
887 
9901 
84008 

1504 
16000) 
5064 
90915 
13509 
248 
10 
96100) 

140 92 
1$5 
291 
24805 
233 
78042 
1099] 
8:48 
1014 
85058 
4406 
696 
2803 

1071580 
38199] 
6? 639 
52066 
8095 
99 

19761 
45698 
20489 
23908 
16864 
17870 
10 

18886 
23801 
5095 

13150 
17904 
8892 
6503 
9143 

২ 





অধ্যায় 

রঃ 

সুচীপত্র 

রানায়নিক সংযোগ-সৃত্র 
ভরের নিত্যত! স্যত্র বা পদার্থের অবিনাশিতা স্তর 

ল্যাভযাসষরের পরীক্ষা, কাঞ্কযলাপ দহন- সম্পকিত 

পৰীক্ষা, মোমবাতি দহণ সম্পাকত পবীক্ষা, 

ল্যান্ডোলটের পরীক্ষ।, লোহাঁষ মরিচা পড়া সম্পকে 

পরীক্ষা, গ্যাসীয় পদার্থ উৎপাদন সম্পর্কে পরীক্ষা, 

ভৌত্ত পরিবর্তন সম্পর্কে পৰীক্ষা , স্থিবানপা ৩ 
স্তর উদাহরণ ও পবীক্ষা, গাণিত্তিক উদাহরণ , 

গুণান্পতি শর উপাহংবণ * পৰীক্ষা, গাণিত্তিক 

উদ্দাহবপ ; ডাল্টনখ পণমাণুবাদ , অন্তশীলনী ] 

বয়েলের সুত্র ও চার্লসের সূত্র 
গ্যাসেব চাপ £ প্রমাণ চাপ, বাধুম গুপাঁয চাপ ঝ আযাট- 

মসফিযার, বযেলের স্তর, গাঁণিতক উদাহরণ, চারলসেব 

হত, পরম শুন ও পণম হাপনাঞজা, চালসেব স্ুত্রেব 

আকার, গাণিছ্তিক উদাহরণ, বমেল ও চাঁলসেব 

সংধুক্ক হুত্র, গ্যাস সমীকরণ 1 অবস্থা সমীকবণ, প্রমাণ 

অবস্থা, গ্যাসের ঘনত্ব__পরম ঘনত্ব, প্রমাণ বা নর্ম্যাল 
খণত্ব, আপেক্ষিক ঘনত্ব, ঘনত্বেথ উপ চাপ ও তাপের 

প্রভাব, গাণিতিক উদ্দাহবণ $ অন্রশীলনী 2 

গে-লুলাকের গ্যাসায়তন জুত্র ও আাভোগাড়ের প্রকল্প 
গে-লুসাকেব গ্যাসায়তন স্থত্র, বাজেলিযাসের দিদ্ধাস্ত, 

আ্যভোগাড়রোর প্রকল্প, আাভোগাড়্রোর প্রকল্প ও গে- 

লুলকের গ্যাসায়তন সুত্র, আভোগাড়োব প্রকল্প ও 

ডাল্টনের পরমাণুবাদ, আযাভোগাড়োর প্রকে? 

প্রয়োগ--গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থের অথু অস্ততঃপক্ষে 

1--26 

27--45 

46- 74 



ছ্মধ্যায় 

4. 

(12 ) 

ছুইটি পরমাখু লইয়া গঠিত, গ্যাশীয় পদের আণবিক 
গুরুত্ব উহার আপেক্ষিক ঘনত্বের (নু -1) দ্বিগুণ, গ্রাম- 

পরমাণু ও গ্রা-অণ, প্রমাণ চাঁপে ও তাপমাত্রায় মে 

কোন গ্যাসীয় পদার্থের এক গ্রা-অণুর আয়তন 224 

লিটার, গ্রাম-আণবিক আন্নতন, আভোগাড়োর সংখ্যা, 

আয়তন-সংযুতি হইতে গ্যাপীয় পদার্থের আণবিক 

সংকেত নির্ণয়, মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব 
নির্ণয়" _পারমাণবিকত হইতে, ক্যানিজারোর পদ্ধতি ; 

গাণিতিক উদাহরণ , অন্শীলনী 3 

হাইড্রোজেন পার-ক্স।ইড; জারণ-বিজারণ 

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ প্রপ্তি, ল্যাবরেটরী পদ্ধতি, 

বেরিয়াম পার-অক্সাইভ ও কার্বন ডাই-অক্সাইভ হইতে, 

সোডিয়।ম পার-অক্সাইড ও সালফিউরিক আ্যামিড 

হইতে, হাইড্রোজেন পার-অক্লাইডের বিশুদ্ধিকরণ, 
অনুপ্রে-পাতন বা নিম্ন বাঘ্ুচাপে পাতন, হাইড়জেন 

পার-অক্সাইডের ধর্ম, পরিচায়ক পরীক্ষা, ব্যবহার, 
হাইড্রোজেন পার-অক্লাইভ ও জলের তুলন1। 

জাণ, বিজারণ, জারক পরব), বিঞ14ক দ্রব্য, জারণ 

বিজাবণ বিক্রিয়াতে যোজ্যতার পরিবর্তন ; পরিচায়ক 

পরীক্ষা-_জারক জবা, বিজারক দ্রবা ; অনুশীলনী 4 

আ্যামোনিয়া 

আমোনিয়া প্রস্ততির বিভিন্ন পদ্ধতি-_আযামে (নিয়া 

খটিত লবণ হইতে-_ল্যাবরেটরীর পদ্ধতি, ধাতব 

নাইউ্রাইড হইতে, নাইট্রেট লব্ণ হইতে, আযামোনিয়ার 

ধর্ম, আমোনিয়াম হাইডরক্সাইভ ; আমোনিয়ার শিল্প 
গ্রস্ততি- হেবারের সাংঙ্সেষিক পদ্ধতি, কয়লার 

অন্তধূম-পাতন পদ্ধতি, সায়ানামাইড পদ্ধতি ; আঙো- 

7597 

98--129 



নিয়ার আয়্তন-সংযুতি, আযমোনিরার পরিচায়ক 

পরীক্ষা, আমোনিয়ার ব্যবহার, বরফ তৈয়ারির 

পদ্ধতি, আমোনিয়াম লবণ, প্রস্তুতি, ধর্স, পরিচায়ক 

পরীক্ষা ও বাবহার ; তাপ বিয়োজন ) অনুশীলনী 5 

6 নাইদ্রিক জ্যাসিভ ও নাইট্রোজেনের অক্সাইড ... 121--150 
সোভিয়াম নাইট্রেট, পটাসিয়াম নাইউ্রেট ও নাইট্টিক 
আসিড প্রস্ততি, লাবরেটরীর পদ্ধতি, নাইট্রিক 

আমসিভের ধর্ম, নাইট্রিক আাসিডে হাইড্রোজেন, 

নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন আছে, নাইট্রিক আযমিড 
প্রত্ততির শিল্প-পদ্ধতি-_নাইট্রেট লবণের পাতন দ্বারা, 
আমোনিয়ার জারণ দ্বারা ঃ অস্ওয়াল্ডের পদ্ধতি, 

বার্কল্যাণ্ড ও আইড পদ্ধতি; গাঢ় নাইট্রিক আযসিড, 
ধূমায়মান বা ফিউমিং নাইট্রিক আাসিড, নাইট্রিক 

আমসিছের ব্যবহার; নাইট্রেট লবণ-প্রস্ততি, ধর্ম, 
নাইট্রিক আসিড ও নাইট্রেট লবণের পরিচায়ক 

পরীক্ষা, নাইট্রেট লবণের ব্যবহার; নাইট্রোজেনের 
অক্স(ইভ ২ নাউট্টাপ অক্সাইভ- প্রস্ততি, ধর্ম, পরিচায়ক 

পরীক্ষা, বাবহ।ব ॥ নাহীটট্রক অক্সাইড প্রস্তুতি, ধর্ম, 

পরিচায়ক পপীক্ষা» ব্যবহার; নাইট্রোজেন ট্রাতি- 
অঝ্মাইভ_ প্রস্তুতি, ধর্ম ; নাইট্রোজেন ডাই-অক্মাইড-_ 

প্রপ্ততি, ধর্ম ॥ নাইট্রোজেন পেন্টক্মাইড- প্রপ্ততি, ধর্ম) 
নাইট্রোজেন-চক্র ; নাইট্রোজেন ঘটিত সারের ব্যবহার, 
নাইট্রোজেন-বক্ধন ; অনুশীলনী 6 

7. ফস্ফরাস 151179. 
ফস্ফরাস প্রত্থতি-__অস্থিভন্ম হইতে, তাড়ৎ-প্রণালীর 

সাহায্যে £ বহুরূপতা ; লাল ফস্ফরাস প্রস্তুতি, ফস্- 

ফরাসের ধর্ম 3 সাদ] ফস্ফরাস ও লাল ফস্ফরাম একই 
মৌলিক পদার্থের বিভির্র রূপ, ফস্ফরাঁসের লানহাঁর, 



(14 ) 

ফস্ফরাসের অক্সাইড : ফম্ফরাস ট্রাই-অক্সাইড-_ 
প্রস্ততি, ধর্ম; ফম্ফরাস পেন্টঝ্মাইড - প্রস্তুতি, ধর্ম; 
ফস্ফরিক আযসিড, অর্থোফসফরিক আযমিড-_ 
প্রস্বতি, ধর্ম; কস্ফেট লবণ; নাইট্রোজেন. ও ফস্ 
ফরাসের ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা ; ফমূফেট 

সার-_সথপার ফস্ফেট অব লাইম প্রস্ততি ; আর্সেনিক । 
অনুশীলনী 2 

কার্বন ও উহার অক্পাইড 
কাধনের রূপভেদ-_হীরক, গ্রাফাইট, অঙ্গার বা 

চারকোল, উদ্ভিজ্জ অঙ্গার বা কাঠকয়লা, শর্করা অঙ্গার, 

প্রাণিজ অঙ্গার, ভূসাকালি বা ঝুল, কোক, গ্যাস- 

কাবন; খনিজ কয়লা; অঙ্গারের ধর্ম, অনিয়তাকার 

কার্ধনের ব্যবহার ; কাধন ডাই-অক্মাইড £ ক্যালসিয়াম 

কার্বনেট ; কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্তুতি__ল্যাবরেটরীর 

পদ্ধতি, কিপ.-যস্ত্রে কার্ধন ডাই-অক্মাইড প্রপ্তুতি, কার্বন 
ভাই-অক্সাইডের ধর্ম, কার্বন ডাই-অক্মাইডের শিল্প- 
প্রস্ততি, পরিচায়ক পরীক্ষা, ব্যবহার ; অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র; | 

কার্বন ডাই-অক্সাইডের ওজন সংযুতি এবং আয়তন- 
সংষুতি নির্ণয়; কার্বনেট ও বাই-কার্ধনেট লবণ-- 
প্রস্ততি, ধর্ম ; কাপড় কাচা সোডা, বেকিং পাউডার; 

কার্ধন-চক্র বা কাবন ডাই-অক্মাইড-চক্র, খনিজ জল; 
কার্ধন মনোল্সাইড £ প্রস্ততি--কার্ন হইতে, কার্বন 

ভাই-অক্সমইড হইতে, ফরমিক আযাদিড ও অক্মালিক 
জ্যাসিভ হইতে-_ল্যাবরেটরীর পদ্ধতি, পটাসিয়াম 
ফেৰোসায়ানাইড হইতে ; কার্বন মনোল্সাইডের ধর্ম, 
পরিচায়ক পরীক্ষা, ব্যবহার, আয়তন-সংযুতি নিয়; 

কার্ধন ভাই-অক্সাইভ ও কার্বন মনোল্পাইডের তুলনা ) 

"অনুশীলনী 8 

174--21. 



অধ্যায় 

২০. 

(15 ) 

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ও ক্লোরিন 
সোডিয়াম ক্লোরাইড, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড প্রস্ততি_- 

ল্যাববেটরীর পদ্ধতি, হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের ধর্ম, 

| হাইড্রোক্লোরিক আযসিডের শিল্প-প্রগুতি, হাইড্রোজেন 

ক্লোরাইডের মতন-সংযুতি-_বিশ্লেষণ-পদ্ধতি, 
সংশ্লেষণ-পদ্ধতি ; আণবিক সংকেত, ক্লোরাইড লবণ-_ 
প্রস্তুতি, ধর্ম, বাবহার, হাইড্রোক্লোরিক আযামিড ও 
ক্লোরাইডের পরিচায়ক পরীক্ষা, ব্যখহার ; ক্লোরিন £ 

প্রপ্ততি-_হাইড্রোক্লোরিক আসিড ও ক্লোরাইড 
লবণের জারণ, ল্যাবরেটবীর পদ্ধতি, হাইড্রোক্লোরিক 

আসমিভ ও ক্লোরাইড লবণের তড়িৎবি্লেষণ 

ক্লোরিনের ধর্ম) ক্লোরিনের শিল্প-প্রস্তুতি-_-ওয়েল্ডন 

পদ্ধতি, ডিকনের পদ্ধতি, তড়িৎ প্রণালী; ক্লোরিনের 

পরিচায়ক পরীক্ষা, ক্লোরিনের ব্যবহার; ব্রিচিং 

পাউডার---প্রস্তুতি, ধর্ম, ব্যবহার ;) অনুশীলনী 9 

ব্রোমষিন, আয়োডিন? ক্লোরিন 

হোমিন £ প্রস্ততি, ল্যাবরেটরীর পদ্ধতি, ধর্স, পরিচায়ক 

পরীক্ষা, ব্যবহার, শিল্প-প্রস্থতি; আয়োডিন £ প্রস্তুতি, 

ল্যাবরেটব্রীর পদ্ধতি, ধম, পরিচায়ক পরীক্ষা, ব্যবহার, 

শিল্প-প্রস্তুতি ; হাইড্রোজেন ব্রোমাইড ও হাইড্রোজেন 

আয়োডাইভ : ব্রোমাইড ও আয়োডাইড লবণের উপর 
সালফিউরিক আযাসিডের ক্রিয়া, হাইড্রোজেন ব্রোষা- 

ইডের প্রস্তুতি, ধর্ম, পরিচায়ক পরীক্ষা ; হাইড্রোজেন 
আয়োডাইডের প্রস্ততি, ধর্ম, পরিচায়ক পরীক্ষা ) 

ক্লোরিন : প্রস্ততি, ধর্ম; হাইড্রোক্লোরিক আযমিড-_ 
প্রস্ততি, ধর্ম ও ব্যবহার ; হালোজেন্স__তুলনামূলক 

আলোচনা ; অনুশীলনী 10 

পৃষ্ঠা 
214 250 

25]. 7272 



5]. 

(46 ) 

সালফার ও সালফারের যৌগ ঃ 
সালফার £ সালফাবৰ নিষ্কাশন, সিসিলির পদ্ধতি, 

সালফার বিশোধন $ ফ্রাশ,-পদ্ধতি, রাসায়নিক বিশ্তুদ্ধ 
সালফার, সালফারের বহুৰপতা, সালফারের ধর্ম, 
ব্যাবহার; সালফারের যৌগ: সালফার ডাই- 
ন্মল্সাইড : প্রস্ততি নিভিন্ন পদ্ধতি_ সালফারেব ও 

খনিজ সালফাইডেব জারণ দ্বারা) সাল।ফউপিক 
আসিড হুইতে-ল্যাবরেটবীব পদ্ধতি, সালফাইট 
লবণ হইতে, সালফাব ডাই-অক্সাইডের ধর্ম, 
সালফার ডাই-অক্লাইড ও ক্লোরিনের বিরগজন 
ধমের তুলনা, সালফার ডাই-অক্সাইডের আযতন 
সংযুতি ও আণবিক সংকেত, পবিচায়ক পৰীক্ষা ও 
ব্যবহার ; সালফাইট লবণ ; সালফার ট্রাই-অক্সাইড , 
সাঁলফিউপ্রিক আমসিড £ সাঁলফিউব্িক আযমিডেণ 

শিল্প-প্রস্থতি-_-চেম্বাব বা! প্রকোষ্ট পদ্ধতি, স্পর্শ পদ্ধতি , 
চেশ্বার ও স্পর্শ পদ্ধতির তুলনা! , ধুমায়মান সালফিউবিক 
আ্যামিভ , সালাফউরিক আসিডের ল্যাবরেটবী প্রস্ততি 

সালফিউরিক আযাসিভের ধর্ম ; ব্যবহার ; সালফিউরিধ 
আ্যাসিড ও সালফেট লবণের পয়িচায়ক পরীন্মা, 
আযলাম্--প্রথ্থতি, ধর্ম, ব্যবহার; হাইড্রোজেন সাল 
ফাইভ বা সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন £ হাইড্রোজেন 
সালফাইভ প্রস্ততির ল্যাববেটরীর পদ্ধতি, কিপ.-যন্চ 
হাইড্রে'জেন সালফাইভ প্রস্ততি , ভাইড্রোজেন সাল 
ফাইডের ধর্ম, বিকারকরূপে হাইড্রোজেন সালফাইডেব 
বাবহার , হাইড্রোজেন সালফাইডের আয়তন সংযুতি, 
আপবিক সংকেত, পরিচায়ক পরীক্ষা: সালফাইভ 
লবণ , অনুশীলনী 1]. 

সরজ রাসায়নিক গণনা রঃ 

সমীকরণের সাহায্যে ওজন সংক্রান্ত গণনা, 

অনুশীলনী 12 (1); 
ওজন ও আয়তন সংক্রান্ত গণনা , অহইশীলনী 12 (]1) 

পৃষ্ঠা 
273--338 

339 "325. 



ধসায়ন 
দ্বিতীয় খণ্ড 

(দশম শ্রেণীর জন্য) 
অধ্যায় ! 

রাসায়নিক সংযোগতুত্র 
(19৬5 0£ 01361001081 (01201011)961019 ) 

তোমরা নান! রকমের পরিবর্তনের সহিত পরিচিত হইয়াছ। দেখা যায় যে এই 

পবিবর্তনগুলির পশ্চাতে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম কার্য করিতেছে । বিভিন্ন উপায়ে 
পরীক্ষা করিয! উহার পর্যবেক্ষণ হইতে বিজ্ঞানিগণ এই নিয়মগুলি আবিষ্কার 

করিয়াছেন । পরীক্ষালনধ ফলগুলিব সাধারণ বিবরণ হুত্র (2৮/)-এর আকারে প্রকাশ 

করা হুয়। এ্ুতরাং বিজ্ঞানের শ্ত্রের ভিত্তি হইল পবাীক্ষা ও পর্বেক্ষণ। অন্য কথাক 

বলা যায় ষে হুত্রগুলি বাস্তব পরীক্ষা! বার! প্রমাণিত । রী 

বিভিন্ন হুত্র আবিষ্কাবেব পব বিজ্ঞানীরা উহাদের ব্যাখ্যা কবিবার ও শৃত্রগুলিব 

মধ্যে সমন্বর সাধন করিবার চেষ্টা করেন) এইজন্য মুলতঃ কল্পনার উপর 

ভিত্তি বিয়া কতকগুলি জিনিস সত্য বলিয়৷ ধরিয়া লওয়া হয়। ইহাকে প্রকল্প 

্লি।/1০০:৩95 ) বলে । প্রকল্প কল্পনাপ্রন্ুত হইলেও ইহার সাহায্যে বাস্তব ঘটনাগুলি 

ব্যাখ্যা করিলে কোন অসঙ্গতি দেখা দিতে পারিবে না। প্রকল্পের সাহায্যে নৃতন 
মুপ্তন ঘটনাব পুব-সক্কেত পাওয়া সম্ভব। যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পর্সীক্ষা বা 

পর্যবেক্ষণেব সাহায্যে প্রকল্পের পুর্ব-সঙ্কেতগুলি সত্য বালয়৷ প্রমাণিত হয় তবে 

প্রকল্পকে মতবাদ ( 075০75 )-এর মর্যাদা দেওয়া হয়। মতবাদের সত্যতাও বিভিন্ন 
পরীক্ষালন্ধ ফলের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করিয়! দেখা হয। যখন বিজ্ঞানের নূতন 
আবিষ্কার মতবাদে সিদ্ধান্তগুলি সত্য বলিষা প্রমাণ করে তখন উহাকে ছুত্রে (19৬ )- 

এর মর্যাদা দেওয়া হয়। অপব পক্ষে, প্রকল্প বা মতবাদের সিদ্ধান্তগুলি দ্বারা যদি 

আবিষ্বত তথ্য ব্যাখ্যা করা না যায়, তবে উহ্বারা অচল হইয়া! যায় । 

ভরের নিত্যতা-সুত্র বা পদ্দার্থের অবিনাশিতা-সূত্র (12৬ 0 002991- 

20101) 01 00259 01 12 01 1006500001911105 01 1096051 )- 

ল্যাভয়সিম্নর 1714 খুস্টাৰে এই হুত্রটি আবিষ্কার করেন। 



2 রসায়ন- দ্বিতীয় থণ্ড 

কুত্রট এইরূপ-_জড় পদার্থ অবিনশ্বর, ইহার সৃষ্টি অথব। বিনাশ নাই। 
ষে কোন রাসায়নিক বা ভৌত পরিবর্তনে পদার্থের রূপান্তর ঘটে 
মাত্র, পরিবর্তনে অংশগ্রহণকারী পদার্থের মোট ওজনের কোনরূপ 
পরিবর্তন হুয় না। 

পরীক্ষা] 1. 1. ল্যাভয়মিয়রের পরীক্ষা__ল্যাভয়সিয়র একটি কাচের 
রিটর্টের মধ্যে খানিকট1 টিন লইয়া রিটর্টের মুখ উত্তাপে গলাইয়া বন্ধ করেন এবং 

ইহার সঠিক ওজন নির্ণয় করেন। অতঃপর তিনি র্রিটটটিকে তীত্র উত্তপ্ত করিতে 

থাকেন। রিটর্টের মধ্যের বায়ুর সহিত টিন যুক্ত হইয়া একটি সাদা পদ্দার্থ উৎপন্ন 
করে । রিটট ঠাণ্ড| করিয়৷ তিনি পুনরায় উহ্বার ওজন নির্ণয় করেন $ তিনি দেখিলেন 
যে ওজনের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই । 

টিন ও অক্সিজেন রাসায়নিকভাবে যুক্ত হইয়া! সাদা টিন অক্সাইড উৎপন্ন হইয়াছে 
কিন্ত ইহার ফলে মোট ওজনের হাস-বৃদ্ধি হয় নাই । পদার্থের রূপান্তর ঘটিয়।ছে কিন্তু 
কোন পদার্থের হ্ষ্টি বা ধ্বংস হয় নাই। 

পরীক্ষা 4. 2. কাঠকয়লার দহন-সম্পর্কিত পরীক্ষা__একটি লম্বা গলার 
গোলতল ফ্রাস্কের মুখে রবার কর্কের মধ্য দিয়া তুইটি তামার তার এবং স্টপ-কক যক্ত 

একটি বাকান নল প্রবেশ করান আছে। ক্লাস্থটির গলায় ষ্টপ-কক যুক্ত একটি পার্খনল 
তামার তার রহিয়াছে । ফ্রাস্কের মধ্যে তার 

তারের একটি প্রান্তে একটি 
তামার বাটি যুক্ত এবং একট 
বাটি ও অপর তামার তারের 

পরাস্ত একটি প্রারটিণাম তার ঘারা 

যোগ করা আছে। 

তামার বাটিতে এক টুকরা 
বিশুদ্ধ কাঠকয়লা রাখ, যেন ইছা 

প্লাটিনাম তারের সংস্পর্শে 

হাটিনাম্ম তার থাকে । বাঁকান নল ও পার্খবনলেন্ব 

কাম়ারবাটিতের সাহায্যে ক্রাস্কের বায়ু অক্সিজেন 
ভ্বারা অপসারিত কর। এখন 

চিত্র 1--কাঠকয়লার দহুন সম্পকিত পরীক্ষা ফ্রাঙ্চটির সঠিক ওজন লও । 



রাসায়নিক সংযোগন্ত্র $ 

তামার তারের বাহিরের প্রান্ত দুইটি ব্যাটারীর ছুই প্রান্তের সহিত যোগ কর। 

তারের মধ্য দিয়া ভড়িৎ প্রবাহিত হয় এবং প্রাটিনাম তার উত্তপ্ত ও ভাস্বর হইয়া 

উঠে। উত্তপ্র প্লাটিনাম তারের সংস্পর্শে কাঠকয়লা জলিয়া উঠে এবং অক্সিজেনের 

সহিত যুক্ত হইয়] কার্বন ডাই-মক্সাইভ গ্যাস উৎপন্ন করে। ০+02-.0051 

কাঠকয়ল! পুড়িয়া গেলে যগ্ত্রটকে শীতল হইতে দাও। অতঃপর ইহার ওজন লও। 
দেখ, ওজনের কোন পরিবর্তন হয় নাই। সুতরাং এই রাসায়নিক পরিবর্তনে 

কোন পদার্থের শ্য্টি বা বিনাশ হয় নাই। 

কাঠকয়লার পরিবর্তে ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, সালফার ইতঢাদি লইয়া এই 
পরীক্ষারি করিতে পার।| রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে এ পদার্থ গুলির অক্সাইড 

উৎপন্ন হয় এবং প্রতিক্ষেত্রেই দেখা ষায় ষে পরীক্ষার পূর্বের এবং পরের ওজন 
একই থাকে । 

271240১2150 + 4৮ + ৮০১-%৮৪০5) ৪+০১-90, 
এক টুকৃরা কাঠকয়লা বাযুতে পোড়াইলে উহা ক্রমশঃ নিঃশেষ হুইয়া যায়। 

জলনের পরে যে সামান্ঠ ভম্মট্রকু অবশিষ্ট থাকে তাহার ওজন কাঠকয়লার ওজন 
অপেক্ষা অনেক কম। সুতরাং এক্ষেত্রে মনে হইতে পারে যে পদার্থের বিনাশ 

িটিয়াছে। কিন্তু ও$তপক্ষে এরূপ কিছু ঘটে না। বাযুতে জলিবার ফলে 

উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইভ বাযুতে মিশিয়া যায়। উহার ওজন লওয়া সম্ভব হয় 
নাই। যর্দি উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঠিক ওজন লওয়া যায় তবে দেখা 

যায় ইহার ওজন, কাঠকয়লার ও দহনে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের মোট ওজনের 
সমান । 

পরীক্ষায় দেখিয়াছ যে এক টুকৃরা ম্যাগনেসিয়াম বায়ুতে জলিলে সাদ ভন্ম 
উৎপন্ন হয় এবং এই সাদ! ভম্মের ওজন ম্যাগনেসিয়ামের ওজন অপেক্ষা বেশি। 

ইহাতে মনে হইতে পারে যে রাসায়নিক পরিবর্তনে পদার্থের ওজন বৃদ্ধি পাইয়াছে 

কিংবা নৃতন পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে । যদি এই ম্যাগনেসিয়ামের ওজন এবং 

ইহার দহনে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের ওজন লওয়া যায়, তবে দেখা যায় যে ছুই-এর 

মোট ওজন উৎপন্ন ম্যাগনেপিয়াম অক্মাইডের ওজনের সমান। স্ৃতরাং রাসায়নিক 

পরিবর্তনে মোট ওজনের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। এই ওজন-বৃদ্ধি প্ররুত নহে, 
ইহা আপাত-বৃদ্ধি। 

পরীক্ষা 1. $. মোমবাতির দহন-সম্পকিত পরীক্ষ।-একটি কাচেই চিম্- 



৯ রসায়ন-_ঘ্িতীর় খণ্ড 

নির তলদেশে সচ্ছিদ্র কর্কের উপর একটি মোমবাতি রাখ । চিম্নির উপরের মুখে 

কর্কের মধ্যে একটি বাকান কাচ-নল আছে। নলের বাহিরের প্রান্ত পর পর 

ছুইটি [0-নলের সহিত যুক্ত। প্রথম [ঢ0-নলে অনার্ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইভ এবং 
দ্বিতীয় 0-নলে সোভালাইম আছে। দ্বিতীয় ঢ-নলের অপর প্রান্ত একটি জলপূর্ণ 
বড় বোতলের মুখে প্রবেশ করান। পরীক্ষা আরম্ত করিবার পূর্বে ঢ0-নল ছুইটির 

এবং সচ্ছিদ্র কর্কসহ মোমবাতির ওজন লও। জলের বোতলের পার্খবনল খুলিয়া 

জল বাহির হইতে দাও। মোমবাতিটি জালাইয়া খুব তাড়াতাড়ি চিম্নির 

তলদেশে বসাও। জল 

পড়িয়া হাওয়ায় বোতলে 

ষে শুন্ততার সৃষ্টি হয় 

তাহা পূর্ণ করিবার জন্য. 
বায়ু সচ্ছিদ্র কর্কের' মধ্য 

দিয়া চিম্নিতে এবং 

সেখান হইতে ঢ0-নল 

ছইটির মধ্য দিল্ব 

বোতলে আসে বায়ু- 

প্রবাহের ফলে মোম- 

বাতি জুলিতে থাকে । 

মোমবাতি ' জবলিয়া 

অনেকটা ক্ষত়প্রাপ্ত হইলে বোতলের পার্বনল বন্ধ কর। বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হইয়া 

মোমবাতি নিভিয়া যায়। যন্ত্র শীতল হইলে [0-নল ছুইটির এবং সচ্ছিদ্র কর্কসহ 

অবশিষ্ট মোমবাতির ওজন লও । দেখ, | 

($) মোমবাতির ওজনের হাস হইয়াছে, 

(8) প্রথম 0-নলের ওজনের বৃদ্ধি হইয়াছে, 
(21) দ্বিতীয় 0-নলের ওজনের বৃদ্ধি হইয়াছে । 

মোমের ওজন হাঁস হওয়াতে ইহা। বুঝায় না যে পদার্থের ধ্বংস হইয়াছে । 

কার্বন ও হাইড্রোজেন লইয়া মোম গঠিত। বায়ুতে জলিলে মোঁমের কার্বন 
কার্বন ডাই-অক্সাইভ গ্যাসে এবং হাইড্রোজেন জলীয় বাচ্পে পরিণত হয়। এইজন্য 

মোম করেয়গ্রাপ্ত হয়। বায়ুমাতে তাড়িত হইয়। উৎপন্ন জলীয় বাম্প প্রথম 0-নলের: 

চিত্র 2 মোমবাতির দহুন-সম্পকিত পরীক্ষা 
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'অনার্ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডে শোধিত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্মাইড গ্যাস 

ভ্িতীয় [-নলের সোভালাইমে শোষিত হয়। এইজন্য ঢ-নল দুইটিরই ওজন 

বৃদ্ধি পায়। আরও দেখ, মোমবাতির যতটুকু পুড়িয়া, নিঃশেষ হইয়াছে 

তাহার ওজন (অর্থাৎ মোমবাতির ওজন-হাস ) অপেক্ষা উৎপন্ন পদার্থ ছুইটির 

মিলিত ওজন বেশি । স্ুতরাঁং, মনে হইতে পারে যে নুতন পদার্থের স্ষ্টি হইয়াছে। 

কিন্ত এই বর্ধিত ওজন নূতন পদার্থের সৃষ্টির জন্য নহে। এ ওজনের মোমবাতি 
পুঁড়িতে যতট। অক্সিজেন প্রয়োজন তা্ছার হিসাব, ধরিলে দেখা যায়, মোমের 
ও অক্সিজেনের মোট ওজন উৎপন্ন পদ্দার্থ দুইটির মোট ওজনের সমান হয়। 

পরীক্ষা 1.4. ল্যান্ডোল্টের পরীক্ষা বিজ্ঞানী ল্যান্ভোল্ট পদার্থের 
অবিনাশিত! প্রমাণ করিবার জন্য £য-আকারের একটি কাঁচ-নল ব্যবহার করেন। 

নলের এক বাহুতে ফেরাঁস সালফেট দ্রবণ 

এবং অপর বাহুতে সিলভার সালফেট 

জ্রবণ লইয়া বাহু দুইটির উপরের মুখ 

উতভাপে গলাইয়! সম্পূর্ণরূ:প বন্ধ করিলেন। 

দ্রবণ সহ [ন-নলের সঠিক ওজন নির্ণয় 

করিলেন। অতঃপর [ু-নলটিকে সাবধানে 

কাত করিয়া ছুই বানর দ্রবণ মিশাইলেন। 

রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ধাতব সিলভার চিত্র 3 ল্যানডোল্টেব পৰীক্ষা 

ও ফেরিক সালফেট উৎপন্ন হয়। ধাতব সিলভার দ্রবণ হইতে অধঃক্ষিপ্ত হয়। 
4১5১০4+ 8৮5১047248৪ ৮62 (504) 

পিলভাব ফেরাস সিলভাব ফেবিক 
সালফেট লালফেট সালনেট 

নলটি ঠাণ্ডা হইলে তিনি পুনরায় ইহার 

ওজন লইলেন। বিক্রিয়ার পূর্বে চা-নলের 
যে ওজন ছিল বিক্রিয়ার পরেও উহ্হার একই 

ওজন রহিয়াছে। 

এইরূপ পরীক্ষা তোমরা ল্যাবরেটবীতে 

নিম্নরূপে করিতে পার । 

পরীক্ষা! 1.5. কনিকাল ফ্লাঙ্কে একটি চিত্র 4. 
্রবণ লও। একটি টেস্ট-টিউবে আরেকটি পদার্থের নিত্যতাবাদ-এর একটি সহজ পৰীক্ষা 

ট 

1111 
সস 
শসা 

সম 

এর 

সস: পচ 

রে সি 

শি 

শম্ 

1111 

।)111 11111 
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দ্রবণ লইয়া টেস্ট-টিউবটি সুতার দ্বার! খুব সাবধানে চিত্রের ন্ায় কনিকাল ফ্লান্ের মধ্যে 
ঝুলাইয়া ফ্রাঙ্কের মুখ কর্ক দিয়! বন্ধ কর। , লক্ষ্য রাখিবে, দ্রবণ দুইটি ফেন না মিশিয়া 
ধায়। কি কি দ্রবণ রাইতে হইবে তাহা নিয়ে বল! হইয়াছে । 

এখন ফ্লান্ষটি নাঁড়িয়া৷ দ্রবণ ছুইটি মিশাও। রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, 
্লাঙ্কে ভ্রবণের পরিবর্তন দেখিয়া বুঝা যায়। ফ্লাব্কটিকে পুনরায় ওজন কর। 
দেখ, ওজন একই আছে। নিয়লিখিত দ্রবণগুলি লইয়া পরীক্ষা করিয়া 
দেখ। 

কনিকাল ফ্লাক্কের ভ্ববণ টেজ্ট-টিউবের দ্রবণ পর্যবেক্ষণ 
() সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ সাদ! অধ-ক্ষেপ 
(8) ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড গাঁ নীল বর্ণের 

৫ দ্রবণ অধ:ক্ষেপ 
(81) পটানিয়াম আধষোডাইড দ্রবণ মাবিকউয়িক ক্লোরাইড ড্েবণ লাল অধ:ক্ষেপ 
(৮) আমোনিয়াম হাইড্রক্লাইড দ্রবণ কপাব'সালফেট ছেবল গ|ঢ নীল বর্ণেব 

দ্রবণ 

পরীক্ষা 1.6. লোহায় মরিচা পড়া জম্পর্কে পরীক্ষা- একটি মোটা 

7 টেস্ট-টিউবে কয়েকটি ভিক্ঞা পরিক্ষার লোহার 

পেরেক লইয়া টেস্ট-টিউবের মুখ রবার-কর্ক 

দিয়া বন্ধ কর। টেস্ট-টিউবটি এইরূপে 

কয়েক দিন রাখিয়া দাও। দেখ, পেরেকের 

গায়ে বাদামী আস্তরণ পড়িয়াছে অর্থাৎ 
লোহায় মরিচা পড়িয়াছে। টেস্ট-টিউবটি 

আবার ওজন কর। দেখ, ওজন একই 
চিত্র ৪-- 

লোহায় মরিচা পড়া সম্পর্কে পরীক্ষা আছে। 
বায়ুর অন্সিজেন ও জলীয় বাণ্পের 

সংম্পর্শে লোহায় মরিচা পড়ে। সোদক আয়রনের অক্সাইভ উৎপন্ন হয়। 

কিন্ত এই রাসায়নিক পরিবর্তনে পদার্থের মোট ওজনের কোন পরিবর্তন 

হয়নাই 
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এক টুকরা ভিজা লোহা বায়ুতে রাখিলে যখন উহ্হাতে মরিচা পড়ে তখন 

দেখা যায় যে লোহার ওজন বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এই ওজন বৃদ্ধি যে আপাত-বৃদ্ধি তাহ! এখন 
সহজেই বুঝিতে পার । লোহার এবং প্ররোজনীয় 
অক্সিজেন ও জলীয় বাম্পের মোট ওজন লইলে 

দেখা যাইত ঘষে উহ! অপরিবর্তিত আছে । 

পরীক্ষা 1.7. একটি গোলতল ফ্লান্কে 
কয়েকটি জিঙ্কের দানা লও । একটি টেস্ট-টিউবে 

লঘু সালফিউরিক আযাসিড লইয়া টেস্ট-টিউবটি 

ফ্রাঙ্কের মধ্যে (চিত্রে প্রদশিত উপায়ে ) সুতার 

সাহায্যে ঝুলাইয়া রাখ । ফ্রান্কের মুখে কর্কের ৪ ৮১ রা না 
মধ্য দিলা স্টপ-ককযুক্ত একটি কাচনল আছে। পাম্পের সাহায্যে ফ্লাঙ্কের বায়ু বাহির 

করিয়া স্টপ-কক বন্ধ কর এবং ফ্রাস্কটির ওজন লও। একটু শাঁড়! দিয়া টেস্ট-টিউবেব 
আসিড জিঙ্কের সহিত মিশাও। বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত হয়। 

ঢটটিতঃপর ফলাঙ্কটিকে ওজন করিয়া দেখ যে উহার ওজন সমান আছে। 

পরীক্ষা 1.8. ভোৌভ পরিবর্তন জম্পর্কে পরীক্ষা-_একটি লম্বা টেস্ট- 
টিউবে কয়েক টুকৃর1 আয়োডিনের কেলাঁস লইয়! টেস্ট-টিউবের মুখ রুবার-কর্ক দিয়া 

বন্ধ কর। টেস্ট-টিউখটির ওজন লও। এখন টেস্ট-টিউবটিকে ধীরে ধীরে গবম 

কর। আয়োডিনের বেগুনী বাম্প উৎপন্ন হয় এবং টেস্ট-টিউবের উপরের শীতল 
অংশে কঠিনরূপে জম! হয়। এখানে আয়োডিন ভধ্বপাতিত হইয়াছে । ঘরের 

তাপমাত্রায় শীতল হইলে টেস্ট-টিউবটি পুনরায় ওজন কর। দেখ, পূর্বের ওজন এবং 
এই ওজন সমান । 

এই পরীক্ষাি আযামোনিয়াম ক্লোরাইভ বা কর্পুর লইয়া করিতে পার। এখন 
সহজেই বুঝিতে পারিবে, এক খণ্ড কর্পূর বাযুতে রাখিলে কেন উহার ওজন কমিয়া 
যার়। কর্পূর খুব উদ্বায়ী; সাধারণ তাপমাত্রায় কপূর উদ্থাস্িত হয় এবং কর্পুরের 
বাষ্প বায়ুতে মিশিয়া যায় । তাই ইহার আপাত ওজন-হাস ঘটে । 

এই পরীক্ষাগুলি হুইতে প্রমাণিত হয় যে রাসায়নিক বা ভৌত পরিবর্তনে 

পদ্দার্থগুলির মোট ওজনের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। তোমর] জান, ওজন ও ভব 

সমান্পাতিক । ভাই এই হুত্রকে ভরের নিত্যতা ছুত্র বলা হইয়াছে। |] 
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ষদি 4 নামের কোন পদার্থের & গ্রাম, 9 নাষের কোন পদার্থের 9 গ্রামের সহিত 
বিক্রিয়ায় ০ নামের পদার্থের ৫ গ্রাম এবং 1) নামের পদার্থের এ গ্রাম উৎপন্ন হয়, 
তবে এই হুত্রান্রসারে, (&+-) গ্রাম ৮(০+৭) গ্রাম । 

স্থিরানুপাভসূত্র (19৮ 0? 46510165 01. 00109508101 100:0025-- 
স্বীকার 

ফরাসী বিজ্ঞানী প্রাউস্ট (01009 ) 1797 খুস্টাবে স্থিরানুপাত হুত্র বিবৃত করেন । 

হত্রটি এইরূপ-_ কোন যৌগিক পদার্থ জর্ব্ নির্দিষ্ট মৌলিক পদার্থ 
সমূহ লইয়া গঠিত এবং সেই যৌগিক পদ্দার্থে উহার উপাদান মৌলিক 
পদ্দার্থগুলির ওজনের অনুপাত সর্ব নির্দিষ্ট । 

(৪) জলের বিভিন্ন উৎস আছে যথা, বৃষ্টির জল, সমুদ্রের জল, নদীর জল, 

কূপ ও প্রম্রবপের জল। ইহা ছাড়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের মিশ্রণে 
তড়িৎ-স্ফুলিক্গ চালাইয়া জল প্রস্তত করা যায়, অথবা উত্তপ্ত কিউপ্রিক অক্সাইডের" 
উপর হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবাহিত করিয়াও জল পাওয়া যায়। যে কোন উৎস. 
হইতে জল সংগ্রহ কর। হউক বাযে কোন উপায়ে উহ! গ্রস্ত করা হউক না কেন 

সর্বদাই দেখা যায় যে, 
(1) বিশুদ্ধ জল, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন-_-এই ছুইটি মৌলিক পদার্থ কী 

গঠিত। 

(2) বিশুদ্ধ জলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ওজনের অনুপাত সর্বদা ) £ ঠা 

ওজনের এই অনুপাত সর্বদা নির্দিষ্ট, ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই। ওজনের 
অন্ত অনুপাতে অবশ্ত ইঞারা যুক্ত হইতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে যৌগিক পদার্থ জল 
হইতে পারে না। 

(০) সোডিয়াম ক্লোরাইড (সাধারণ লবণ ) সমুদ্রের জল, লবণ-হদের জল এবং. 

লবণের থনি হইতে সংগ্রহ করিয়া বিশ্তদ্ধ করা যায়। ল্যাবরেটরীতে সোডিয়াম 
ও ক্লোরিন হইতেও বিশুদ্ধ সোডিগ্াম ক্লোরাইড প্রস্তত করা যায়| দেখা যায় যে, 

(1) বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ও কোরিন-_এই ছুইটি মৌলিক 

পদার্থ লইয়া! গঠিত । 
(2) বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইডে সোডিয়াম ও ক্লোরিনের ওজনের অনুপাত 

সব] 28 8956১ । 

(ঠে বিজ্ঞানী স্টাস (505) বিভিন্ন পদ্ধতিতে সিলভার ক্লোরাইড তৈয়ারী 
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করিয়৷ বিশ্লেষণ করিয়া! দেখাইয়াছেন যে সিলভার ক্লোরাইডে 108 ভাগ ওজনের 

সিলভারের সহিত 9১" ভাগ ওজনের ক্লোরিন সর্বদা যুক্ত থাকে । 
_.. এইরূপে নানা পরীক্ষালন্ধ ফলের উপর স্থিরান্ুপাত-ুত্রটি সুপ্রতিষ্ঠিত । 

. পরীক্ষা 1.9. তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে কালো কিউপ্রিক অক্সাইড প্রস্তুত 
কর। 

(1) খানিকট| বিশুদ্ধ কপার (তামা) লঘু নাঁইটিক আপিডে (1 আয়তন 

'আযাঞ্িড+1] আয়তন জল ) দ্রবীভূত কর। কপার নাইট্রেটের দ্রবণ উৎপন্ন হয়। 

বাম্পীভূত করিয়! দ্রবণ শুষ্ক কৰিলে কঠিন কপার নাইট্রেট অবশিষ্ট থাকে। একটি 
পৌঙ্সিলেন মুচিতে কঠিন কপার নাইট্রেট লইয়া তীব্র উত্তপ্ত কর। কপার নাইট্রেট 

শবিযোজিত হইয়া কালো কিউপ্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হর। 

(2) পূর্বের গ্তার় কপার নাইট্রেট দ্রবণ প্রস্তুত করিয়া উহাতে সোডিয়াম কাধনেট 

দ্রবণ মিশাও | নীল বর্ণের কপার কার্বনেট অধঃক্ষিপ্ত হয়। ফিল্টার করিয়া অধঃক্ষেপ 
পৃথক কর। জল দ্বারা ধৌত কর এবং শুষ্ক কর। ইহাকে উত্তাপে বিযোজিত করিলে 

লো কিউপ্রিক অক্সাই উৎপন্ন হয় । 

(8) পূর্বের ন্তায় কপার নাইট্রেট দ্রবণ প্রস্তুত করিয়া উহাতে অতিরিক্ত 
সোডিয়াম হাইড্রক্সাইভ দ্রবণ মিশাইয়। ফুটাও। সোদক কপার অক্সাইডের অধঃক্ষেপ 

পড়ে। ফিল্টার করিয়া অধঃক্ষেপ পৃথক কর, ধৌত কর এবং শুফ কর। অতঃপর 
তাপ-প্রয়োগে ইহাকে বিযোঞ্জিত করিলে কালে! কিউপ্পরিক অক্সাইভ উৎপন্ন হয়। 

চিত্র প_-স্থিরানুপাত-হুত্র সম্পকীয় পরীক্ষ। 

... একটি গু পোপিলেন বোটের 1১০৪৫) ওজন লও। ]নং পদ্ধতিতে যে কিউপ্রিক 

অক্সাইড তৈয়ারী করিয়াছ তাহার খানিকটা পোগসিলেন বোটে লইয়া পুনরায় ওজন 
ও মোট! নলের মধ্যে রাখ । এইরূপ কাচ-নলফে দাহ-নল (০0100056101 €0০৩ ) 
বলা হয়। দাহ-নলের এক মুখ দিয়] বিগুদ্ধ ও শু হাইড্রোজেন গ্যাস ধীরে ধীরে 
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প্রবাহিত কর। বুনসেন বার্নারের সাহায্যে দাহ-নল তীব্র উত্তপ্ত কর। হাইড্রোজেন 
গ্যাসের মধ্যে উত্তপ্ত হইবার ফলে কালো কিউপ্রিক অক্সাইড বিজারিত হইয়! 
লাল বর্ণের কপারে পরিণত হয়। বিজারণ সম্পূর্ণ হইলে উত্তাপ দেওয়। বন্ধ করিয়া 
হাইড্রোজেন প্রবাহে দাহ-নল ঠাণ্ডা কর। পোনিলেন বোট অতঃপর ডেসিকেটরে 
রাখিয়া শীতল করিয়। পরে উহার ওজন লও । 

পরীক্ষার ফল ও গণনা-_ 

পোর্সিলেন বোটের ওজন ৪. গ্রাম, 

পোগসিলেন বোট ও কিউপ্রিক অক্মাইডের ওজন গ্রাম, 

পোগ্সিলেন বোট ও উৎপন্ন কপারের ওজন -০ গ্রাম, 

কিউগ্রিক অক্সাইডের ওজন - (১--৪) গ্রাম, 

এবং উৎপন্ন কপারের ওজন-(০-_৪) গ্রাম, 
কপারের সহিত যুক্ত অক্সিজেনের ওজন -(১--০) গ্রাম । 

সুতরাং 1 নং পদ্ধতিতে প্রস্তুত কিউপ্রিক অক্সাইড, 

কপারের ওজন _ (০--৪) 
অক্সিজেনের ওজন (০-০) 

অথবা, শতকর! পরিমাণ হিসাবে-_ 

(০--৪)১৫ 1009 
কপারের শতকরা পররিমাপ- চিন এবং 

অক্সিজেনের শতকরা পরিমাণ”১73১5)7- ভাগ। 

% নং এবং 3 নং পদ্ধতিতে প্রত্তত করা কিউপ্রিক অক্সাইড লইয়! এই পরীক্ষারটির 
পুনরাবৃত্তি করিলে দেখা যায় যে উভয়ক্ষেত্রেই কপার ও অক্সিজেনের ওজনের অনুপাত 

একইরূপ। 

সুতরাং, এই পরীক্ষার সাহাষে; স্থিরান্থপাত-চুত্রের সত্যতা নির্ণাত হইল । 

উদ্ধাহরণ 1. দেখাও, নিয়লিখিত ফলগুলি স্থিরানুপাত শুত্রসম্মত। 

(৪) এ গ্রাম ধাতব কপার নাইটিক আযাসিডে দ্রবীভূত করিয়া দ্রবণ বাম্পীভূত 
করিয়! গু করা হইল। কঠিন অবশেষ তীব্র উত্তপ্ত করিয়া 1258 গ্রাম কিউপ্রিক 
অন্সাঞভ পাওয়া গেল। 
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(১) ০090? গ্রাম কপারকে প্রথমে নাইট্রেট লবণে এবং পরে কাধনেট লবণে 

পরিণত করা ছইল। কার্বনেট লবণকে তীর উত্তপ্ত করিলে 114] গ্রাম কিউপ্রিক 

অক্সাইড পাওয়! যায় । 

(০) 1815 গ্রাম কপারকে সোদক অক্সাইডে পরিণত করা হইল । ইহাকে 
তীব্র উত্তপ্ত করিলে 1991৮ গ্রাম কিউপ্রিক অক্সাইড অবশিষ্ট থাকে । 

9170 (1190 (06 00110/175 1550105 28 10 25159100617 510 0159 12 

01 00179691) 0:01001610109. 

(০) 1] 5. 01 1705091110 000091 ৬25 019501৮60 117 11010 2010. 200 

015 50106101) 25 55200125650 10 01017595. 11115 50110 ৮125 90010515 

11220650 51761) 1258 5. 01 0010110 05105 ০15 00021060. 

(0) ০907 5. ০? 000091 125 ০010591690 1)00 10102620005 

1060 08.100109.05) 10101) 017 50005 162010525৮০ 1141. 2.0? ০010116 

05106, 

(০) 15875 5. 0 0010061 7165 00175616650 10760 006 115012050 

05109 1101) /9.5 0052. 1010190) 1995109 2. 15510006 0 19915 €. ০1 

0110110 05806. 

সমাধান-_ 

৮৮৫) কপারের ওজন -₹? গ্রাম ; কিউপ্রিক অক্সাইডের ওজন - 1128 গ্রাম । 

কপারের সহিত যুক্ত অক্সিজেনের ওজন _(128--1) বা! 0-2১8 গ্রাম! 

..__কপারের ওজন. _. 4 -৪8-৪7. 
অক্সিজেনের ওজন 0268 

(১) কপারের ওজন - 0:90? গ্রাম ; কিউপ্রিক অক্সাইডের ওজন 

| ম্ 1"14] গ্রাম। 

কপারের সহিত যুক্ত অক্সিজেনের ওজন - (1141 0907) 

বা 0284 গ্রাম । 

কপারের ওজন _ 0901 _ এ, 
2২ উজ 9৮1, 

অক্সিজেনের ওজন 0284 
(০) কপারের ওজন - 15876 গ্রাম ; কিউপ্রিক অক্সাইডের ওজন 

»-199965 গ্রাম। 
কপারের সহিত যুক্ত অক্সিজেনের ওজন -(1'99716-- 15876) বা! 04] 

গ্রাম। 
. _কপারের ওজন, 15815 8.87 

'অক্সিদ্ধেনের ওজন 041 
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বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রস্তুত 'কিউপ্রিক অক্সমাইডে কপার এবং অক্সিজেনের ওজনের 

অন্থপাত সর্বদা নির্দিষ্ট । সুতরাং পরীক্ষালন্ধ ফল স্থিরান্ুপাত শুত্রসন্মত | 

উদ্দাহরণ 2. দেওয়া আছে-_ 
(৪) একটি ধাতুর 0.1 গ্রাম লইয়া বায়ুতে উত্তপ্ত করিলে 020 গ্রাঁম অক্সাইড 

উৎপন্ন হয়। 

(9) ধাতুর কার্নেট ও নাইট্রেট লবণে ধাঁতুটির শতকরা মাত্রা বথাক্রমে 286 ও 
16.2. 

1 গ্রাম কার্বনেট ও 1 গ্রাম নাইট্রেট লবণকে উত্তপ্ত করিয়া কত গ্রাম অক্সাইড 
পাওয়া যাইবে তাহা স্টিরামুপাত হত্রের সাহায্যে বাহির কর। 

01210 07০6--19) 0:19 5. 062. 1099] 1565 0120 €. 0 ০806 ৮/1)52 

1)92150 1) 2117, 

(9) 105 ০8109010816 2100 110866 ০91410) 2510 067 ০601 2170 16. 

761 0626 0£ 00611706091 159109061915, | 
41001507012 0 0691015 01010016005 00 ০8160119665 ৮1726 ৬6121 

01105 05106 ৮11] 100 0101511750 10% 17820091100 5. 5801) 0: 002 ০৪1০০ 

1816 2170 1106 01091. [77.19. 12707. 7963 ] 

সমাধান--ধাতব অক্সাইডের ওজন - 020 গ্রাম, 

ধাতুর ওজন-০ গ্রাম, 
অক্সিজেনের ওজন - 0:08 গ্রাম । 

সুতরাং ধাতব অক্সাইডে১__ধাতুর ওজন _ 012 _8 
অক্সিজেনের ওজন ০0:08 £ 

100 গ্রাম ধাতব কার্বনেটে ধাতুর পরিমাণ 28" গ্রাম, 
1 গ্রাম ধাতব কার্বনেটে ধাতুর পরিমাণ 0286 গ্রাম । 

স্থিরা্ছপাত হুত্র অনুসারে বিভিন্ন উপায়ে প্রস্তুত ধাতব অক্সাইডে ধাতু ও অক্ধি- 

জেনের ওজন সর্বদাই 3 £ 2 অনুপাতে থাকিবে । সুতরাং কার্বনেট হইতে উৎপন্ন 
0.285 মাইতে, - খা বা 0296 ৮ 

অক্সিজেনের ওজন £ অক্সিজেনের ওজন . 
0285 ৮ এ 

স্থতরাঁং, অক্কিজেনের ওজন _--0-080 গ্রাম । 

1 গ্রাম কার্বনেট হইতে উৎপন্ন অক্মাইডের ওজন » (0-28৯+-0-190) বা 
£ 0415 গ্রা্ 



রাসায়নিক সংযোগস্থত্র 19 

] গ্রাম ধাতব নাইট্রেটে ধাতুর ওজন 0169 গ্রাম, 
0.162 9 সুতরাৎ পূর্বের ন্যায়, _. ধাতুর ওজন. নি বা ২ সু 

অক্সিজেনের ওজন অক্সিজেনের ওজন 

] 
সুতবাং, অক্সিজেনের ওদন 2৮০ 0105 গ্রাম। 

1 গ্রাম নাইট্রেট হইতে উৎপন্ন অক্মাইডের ওজন - (0-162-+0'108) বা 
০270 গ্রাম । 

৪১-৬ [ত অত্র (19 01 000160016 71:00010101)5 )- 

টা থৃষ্টাৰে গুণান্ুপাত ছাত্র বিবৃত করেন । 

রঃ এইরূপ--যখন দুইটি মৌলিক পদার্থ পরস্পর যুক্ত হইয়! ছুই 
বা ততোধিক বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ গঠন করে তখন উহাদের একটি, 
মৌলিক পদার্থের কোন এক নির্দিষ্ট ওজনের সহিত অপর মৌলিক, 
পদার্থ টির যে বিভিন্ন ওজন যুক্ত হয়, সেই ওজনগুলি সর্বদা, একটি ফর, 
অনুপাতে থাকে। 

* *সরল শা নিত সাধারণতঃ ছোট পূর্ণ সংখ্যা অন্থপাত বুঝায় ; যথা, 
2081] 2) ১: 4& ইত্যাদি ! 

(৪) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরম্পর যুক্ত হুইয়৷ দুইটি বিভিন্ন যৌগিক 

পদার্থ গঠন. করে । উহাদের একটি জল এবং অপরটি হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ | 

জলে-_ 
গর ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন যুক্ত আছে 16 ভাগ ওজনের অক্সিজেনের সহিত; 

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডে-_ 

2 ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন যুক্ত আছে 82 ভাগ ওজনের অক্সিজেনের সহিত, 
2 ভাগ ওজনের হাঁইড্রোজেনের সহিত যুক্ত অক্সিজেনের বিভিন্ন ওজন 

ইইতেছে 16 ভাগ ও 82 ভাগ । 

... সুতরাং অক্সিজেনের ওজন ছুইটির অনুপাত হইল, 19:82 বা 1 :, একটি. 

সরল অনুপাত। 
হাইড্রোজেনেয় যে কোন ওজনকে নির্দিষ্ট ওজনরূপে ধরা যায়। যথা, 1 ভাগ 

ওজনের হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত অক্সিজেনের বিভিন্ন ওজনের অন্তপাত হইল 
৪:16, বা 1 £ £ একটি সরল অনুপাত। 

আবার, অক্সিজেনের যে কোন ওজনকে নির্দিষ্ট ওজনরূপে ধর যায়। নিদিষ্ট 
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ওজণ 46 ভাগ ধরিলে, এ পরিমাণ অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হাইড্রোজেনের বিভিন্ন 
ওজনের অনুপাত ৪ : 1, একটি সরল অনুপাত । 

(১) আয্বরন ও ক্লোরিন যুক্ত হইয়া! ফেরাস ক্লোরাইড ও ফেরিক ক্লোরাইড, 
এই ছুইটি যৌগ গঠন করে । 
ফেরাস ক্লোরাইডে ওজন হিসাবে-_ 

56 ভাগ আয়রন যুক্ত আছে ?1 ভাগ ক্লোরিনের সহিত, 
ফেরিক ক্লোরাইডে ওজন হিসাবে-- 

১6 ভাগ আয়রন যুক্ত আছে 1068 ভাগ ক্লোরিনের সহিত । 

স্থতরাং 56 ভাগ ওজনের আয়রনের সহিত যুক্ত ক্লোরিনের বিভিন্ন ওজনের 
অনুপাত হইল 7] : 106-৮ বা 1 : 1" অর্থাৎ 2 : ৪, একটি সরল অনুপাত । 

(০) কপার ও অক্সিজেন ছুইটি যৌগ গঠন করে--কিউপ্রাস অক্সাইড ও 

কিউপ্রিক অক্মাইভ। 

'কিউপ্রাস অক্সাইডে ওজন হিসাবে-_ 
127 ভাগ কপার যুক্ত, আছে 16 ভাগ অক্সিজেনের সহিত, 

'কিউপ্রিক অক্সাইডে ওজন হিসাবে-__ 

68১ ভাগ কপার যুক্ত আছে 16 ভাগ অক্সিজেনের সহিত, 

ুতরাং নির্দিষ্ট ওজনের অক্সিজেনের (16 ভাগ ) সহিত যুক্ত কপারের বিভিন্ন 
ওজনের অনুপাত হইল, 127 : 695, বা! 2 : 1, একটি সরল অনুপাত । 

পদার্থের গঠন শতকর। মাত্রায় দেওয়া! থাকিলে নিয়রূপে শৃত্রটি প্রমাণ কর] যায়| 
উদ্বাহরণ ৪. একটি ধাতুর ছুইটি এ্লে/রাইডে ক্লোরিনের শতকরা মাত্রা যথাক্রমে 

85-9 এবং 52৪1 দেখাও যে ইহা গুণান্থপাত হুত্রসম্মত | 

নুভ০ 01010119559 0 ৪. 00909] ০0710810959 900 828৭, ০ 01101106 

15906061215. ১19০0 0026 055 1590115 215 1 2০001021708 ৮410) 006 
15৮ 01000101015 01:01001019205 

[ 7, ১. 0৪00০ 1969 (09000. ) ১266 (০০07009) ] 

সমাধান-- 

প্রথম ক্লোরাইড দ্বিতীয় ক্লোরাইড 
ক্লোরিনের ওজন ৪5" ভাগ 52" ভাগ 
ধাতুর ওজন - (100--859) (1090--5%8) 

»০ 04] ভাগ _ 47" ভাগ । 
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মনে কর ক্লোরিনের | ভাগ ওজনকে নির্দিষ্ট ওজনরূপে ধরা হইল । 

প্রথম ক্লোরাইডে, 
35.9 ভাগ ক্লোরিন যুক্ত আছে 64"] ভাগ ধাতুর স্ছিত, 

'. ॥ ভাগ ক্লোরিন যুক্ত আছে ১০ বা 1"755 ভাগ ধাতুর সহিত । 

এইরূপ দ্বিতীয় ক্লোরাইডে, 

1 ভাগ ক্লোরিন যুক্ত আছে € রে ৪ 3 বা 0:৪9 ভাগ ধাতুর সহিত । 

সুতরাং, নির্দিষ্ট ওজনের ক্লোরিনের ( এখানে 1 ভাগ ) সহিত যুক্ত ধাতুর ওজন 

দুইটির অন্থুপা ত-_ 

1785 5 0898 বা 2: 

ইহা একটি সরল অনুপাত । সুতরাং প্রদত্ত ফল গুণানুপাত হুত্রসম্মত | 
এইরূপ অঙ্ক করিবার সময়ে মনে রাখিবে যে মৌল ছুইটির কোন একটির যে 

কোন নির্দি্ট ওজন লওয়া যাইতে পারে । 

_. আবার মনে কর, ধাতুটির | ভাগ ওজনকে নির্দিষ্ট ওজনরূপে ধরা হইল। 

প্রথম ক্লোরাইডে, | ভাগ ওজনের ধাতুর সহিত যুক্ত ক্লোরিনের ওজন 
টি 359 560 
টি ৮0 ভাগ। 

দ্বিতীয় ক্লোরাইডে, 1 ভাগ ওজনের ধাতুর সহিত যুক্ত ক্লোরিনের ওজন 
5৪৪ ২6:8-1.119 ভাগ 
47-2 ভা 

ওজন দুইটির অনুপাত ৮ 0560 £7*119 বা ] :2 

ইহ1 একটি সরল অনুপাত । 

আবার দেখ, ক্লোরিনের ৪59 ভাগ ওজনকে নির্দিষ্ট ওজনরূপে ধরিয়া-_ 

প্রথম ক্লোরাইভে, 369 ভাগ ক্লোরিন যুক্ত আছে 64"£ ভাগ ধাতুর সহিত। 

ছিতীয় ক্লোরাইডে, 86-9 ভাগ ক্লোরিন যুক্ত আছে-- টু রি বা 82:09 ভাগ 

খাতুর সহিত। 
' »* ওজন ছইটির অনুপাত _ 641 : 82:09 

. ৰা ৪:1, একটি সরল অনুলাত। 
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উদ্দাহুরণ 4. লেডের তিনটি অক্সাইডে লেডের শতকরা মাত্রা যথাক্রমে 

988, 90:66 এবং 866 ভাগ । দেখাও যে ইহ! গুণান্ুপাত হুত্রসম্মত | 

[10165051055 ০0 1990 ০0170219269 061 ০6100 90:66 [91 ০০171 

2170 866% 71 ০21/ 1590200৮617 091 1620. ১10৮ 0086 006 159019 

22169 10) 006 12৮ 01 000101015 0:0100100075. 

অমাধান-- 

প্রথম অক্সাইড দ্বিতীয় অক্সাইভ তৃতীয় অক্সাইড. 
লেডের ওজন 9288 ভাগ  9০0.66 ভাগ 8662 ভাগ 
অক্সিজেনের ওজন (100--9:88) (100--90.66) (100--86*69) 

-₹ 4.1? ভাগ - 984 ভাগ - 18:88 ভাগ 

মনে কর, লেডের 1 ভাগ ওজনকে নির্দিষ্ট ওজনরূপে ধরা হইল | 

1 ভাগ লেডের সহিত যুক্ত অক্সিজেনের ওজন-_ 
17. 

প্রথম অক্সাইডে, )%890712 ভাগ 

দ্বিতীয় অক্সাইড). 41090 ভাগ 

1238 _ 

86:62 

স্থতরাং নির্দিষ্ট ওজনের (এখানে 1 ভাগ ) লেডের সহিত যুক্ত অক্সিজেনের 
বিভিন্ন ওজনের অনুপাত-_ 

01719 51090 2 "1844 

বা, 1 21:59 2200 (01778 দ্বারা ভাগ করিয়া ) 
বা, 38899 86 (দ্বার গুণ করিয়া ) 
বা, 82426 (আসন্ন মানে ) 

ইহা একটি সরল অনুপাত | সুতরাং ইহ গুণানুপাত গত্রসম্মত | 

তৃতীয় অক্সাইডে,১২১ _.1544 ভাগ । 

উদ্দাহরণ.5. কোন ধাতুর দুইটি অক্সাইড পাওয়া যাঁয়। প্রত্যেকটির 1 গ্রাম 

বিজাব্রণ করিলে যথাক্রমে 07১8 ও 0888 গ্রাম ধাতু পাওয়া যায়। প্রমাণ কর যে 

ধাতুর অক্সাইড ছুইটি গুণানুপাত হুৃত্রটি সমর্থন করে । 

£ি 17501001005 ০ 0501955. 1550 1 15800 09900 05106 ££ 
1500060১ 1176 ৮6125106501 06 0)509] 10:000090. ৪16 10010 10 10৩ 
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ডু 

0798 20৫ 01888 51217) 155050615615.  9150%/ 96 005 90511075151 

165110 9010001 06 197 01 100111015 010001010175, 

[ [নু 5. 1510. 1968 ] 

সমাধান-_ প্রথম ধাতব অক্সাইডের ওজন 1 গ্রাম এবং উৎপন্ন, ধাতুর ওজন 

0798 গ্রাম। সুতরাং প্রথম অক্সাইডে অক্সিজেনের ওজন-(1 _-0-7198) বা 0:09 

গ্রাম । 

দ্বিতীয় ধাতব অক্সাইডের ওজন-] গ্রাম এবং উৎপন্ন ধাতুর ওজন - 0883 

গ্রাম। সুতরাং দ্বিতীয় অক্সাইডে অক্সিজেনের ওজন - (1 01888) 

ব। 0112 গ্রাম । 

প্রথম অক্মাইডে 

0202 গ্রাম অক্সিজেন যুক্ত আছে 0১ গ্রাম ধাতুর সহিত, 
0798 89 তুর সহিত [572বা 995 গ্রাম ধাতুর সহিত । 1 গ্রাম অক্সিজেন যুক্ত আছে 

দ্বিতীয় অক্সাইডে 
0112 গ্রাম অক্সিজেন যুক্ত আছে 0'888 গ্রাম ধাতুর সহিত, 

1 গ্রাম অক্সিজেন যুক্ত আছে না খ। ?"9 গ্রাম ধাতুর সহিত। 

অতএব নির্দিষ্ট ওজনের (] গ্রাম) অক্সিজেনের সহিত যুক্ত ধাতুর ওজন 
ছুইটির অনুপাত - 995 27-9-7 2, একটি সরল অনুপাত । 

সুতরাং পরীক্ষার ফল গুণান্ুপাত হুত্রটি সমর্থন করে। 
উদ্দাহরণ 6. একটি ধাতুর ছুইটি অক্সাইভ আছে, যথা 4১ এবং 11 প্রতিটি 

অক্সাইডকে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে উত্তপ্ত কর। হইল, যতক্ষণ না উহার 

ওজন স্থির হয়। এই পরীক্ষার ফল নিম়রূপ-_ 

2'00 গ্রাম 4, হইতে 0251? গ্রাম জল উৎপন্ন হয়; 
100 গ্রাম 3 হইতে 02264 গ্রাম জল উৎপন্ন হয়। 
দেখাও যে পরীক্ষার ফল গুণানুপাত হৃত্রের একটি উদাহরণ । 
£৯10699] 01005 (0 051069, 4৯ 270 7. 1155 10110/179 1950]9 

%/215 01060511190 ৮1761] 82901) 01 008 0501065 9/29,5 17529650 00 ০01750171 

$/21106 110 2 0071617601 0016 19 010562, 

200 €. 01 4৯ £9%৪ 02617 5. 01 2,091) 
100 €, 013 5৪৮6 02264 5. ০01 2021. 

2 (২য় খণ্ড) 
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310৬৮ 0026 00655 1550165 11105075 006 12 06 [00101 

[710190101025- 

সমাধান--হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে ধাতব অক্সাইডটি উত্তপ্ত করিলে ধাতব 

অব্সাইভের অক্সিজেনের সহিত হাইড্রোজেন যুক্ত হইয়া জল উৎপস্ন হয়।. উৎপন্ন 

জলে যত অক্সিজেন আছে তাহা ধাতব অক্সাইডে রহিয়াছে। ধাতব অক্সাইড 

ধাতুতে বিজারিত হয়। 

£ অক্মাইড-_ 

18 গ্রাম জলে অক্সিজেন আছে 16 গ্রাম, 

02511 গ্রাম জলে অক্সিজেন আছে 4 ৪৯০" 251? বা 02281 গ্রাম, 

সুতরাং 01223? গ্রাম অক্সিজেন আছে 2 গ্রাম 4, অক্সাইডে, 
₹. ধাতুর ওজন -(2--02297 ) বা 77763 গ্রাম । 

13 অক্মাইড-- 

02964 গ্রাম জলে অক্সিজেন আছে এ ০৯ 0:2264 বা 0 20919 গ্রাম, 

ন্তরাধ 02019 গ্রাম অক্সিজেন আছে ] গ্রাম ৪ অক্সাইডে, 

ধাতুর ওজন - (1--02012) বা 07988 গ্রাম । 

£ি অক্সাইড, 

02897 গ্রাম অক্সিজেন যুক্ত আছে 17763 গ্রাম ধাতুর সহিত, 
11763 

1 গ্রাম 5 টি (0:99: 8? বা 7:94 গ্রাম ধাতুর সহিত । 

1 অক্সাইডে, 

02012 গ্রাম অক্সিজেন যুক্ত আছে 0-7988 গ্রাম ধাতুর সহিত, 

**: 4 গ্রাম অক্সিজেন যুক্ত আছে 0৭5 না বা 8"? গ্রাম ধাতুর সহিত। 

সুতরাং নির্দিষ্ট ওজনের (] গ্রাম) অক্সিজেনের সহিত যুক্ত ধাতুর বিভিন্ন 
ওজনের অনুপাত হইল 7:94 £ 89? অর্থাৎ 2 £ 1, একটি সরল অনুপাত। 

অতএব পরীক্ষার ফল গুণানুপাত হৃত্রানুষায়ী হইয়াছে । 

পরীক্ষা 1.10. ছুইটি পরিফার ও গুফ পোপ্সিলেন বোট (চ০2)-এর পৃথক 
আবে ওজন লও প্রথম বোটে থানিকটা বিশুদ্ধ ও শুষ্ক কালো কিউপ্রিক 
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অক্সাইড লইয়া আবার ওজন কর। দ্বিতীয় বোটে খানিকটা বিশুদ্ধ ও শুদ্ধ লাল 

কিউপ্রাস অক্সাইড লইয়া আবার ওজন কর। এখন প্রথম বোটের কিউপ্রিক 

অক্সাইড 1.9. নং পরীক্ষায় বণ্িত উপায়ে হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা বিজারিত কর। 

তারপয় দ্বিতীয় বোটের কিউপ্রাস অক্সাইড লইয়৷ এররূপে হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা 

বিজারিত কর । 

কিউপ্রিক অক্সাইড লইয়। পরীক্ষার ফল-_ 
পোর্সিপেন বোটের ওজন --& গ্রাম, 

পোন্সিলেন বোট ও কিউপ্রিক অক্মাইডের ওজন _1 গ্রাম, 

পোপিলেন বোট ও উৎপন্ন কপারের ওজন -০ গ্রাম, 

উৎপন্ন কপারের ওজন _:০--৪) গ্রাম, 

এবং অক্সিজেনের ওজন -(১--০) গ্রাম । 
ন্ৃতরাং, (১--০) গ্রাম অক্সিজেন যুক্ত আছে (০--৪) গ্রাম কপারের সহিত, 

( ০-- ৪.) 

(০-০)%*  * 
৮ । অথবা, ] গ্রাম অক্সিজেন যুক্ত আছে 

কিপ্রাস অক্সাইড লইয়া পরীক্ষার ফল-__ 
পোল্সিলেন বোটের ওজন -৫ গ্রাম, 

' . পোর্সিলেন বোট ও কিউপ্রাস অক্মাইডের ওজন গ্রাম 

পোদিলেন বোট ও উৎপন্ন কপাবের ওজন -£ গ্রাম, 

-.. উৎপন্ন কপারের ওজন »- (£-৭.) গ্রাম, 

এবং অন্সিজেনের ওজন -(€--1) গ্রাম। 

ম্তরাং, (০--) গ্রাম অক্সিজেন যুক্ত আছে (£-%) গ্রাম কপারের সহিত, 

(7) 
25 (6-) ) 

কিউপ্রিক ও কিউগ্রাস অক্মাইভে | গ্রাম অক্সিজেনের সাত কপারের যে ওজন 

(০-৪) , (£- ৫)। হুইটি যুক্ত হয় তাহাদের অনুপাত 74 8058) 

প্রকৃত পরীক্ষায় দেখা যায় যে এই অনুপাত সর্দ। 1: 2 হয়। নুতরাং গুণানুপাত 

'শুত্রের সত্যতা প্রমাণিত হইল । 

295 ১2 ১5 | অথবা, ] গ্রাম ৮ টি, 
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ডাল্টনের পরমাণুবাদ (1991600+ 8100010 (17801 )- 

জন ডালটন 180১ খুস্টাব্দে সুনির্দিষ্টভাবে পদার্থের গঠন সম্পর্কে এক মতবাদ 

প্রকাশ করেন। এই মতবাদকে ডাল্টনেন পরমাণুবাদ বলা হয়। ভালটনের 
পরমাণবাদেব স্বীকার্গুলি ( 0০0০601906৭ ) নিয়ন্ূপ | 

চিত্র ৪--জন ডালটন (7766--1১$) 

(1) (প্রতিটি মৌলিক পদার্থ বু সংখ্যক অতি ক্ষুত্রে ও অবিভাজ্য 
কণিকা লইয়! গ্ঠিত। এই কণিকাগুলিকে পরম।ধু বল! হয় । 
এ (2) একই মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলির ওজন একই এবং 

ধর্মও এক । 
নি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলির ওজন ভিন্ন এবং 'ধর্মও | 

(4) মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি সরল ও সুনিদদিষ্ট অনুপাতে সংযুক্ত 
হইয়! যৌগিক পদার্থ গঠন কৰে 

ডাল্টনের মতবাদ অনুযায়ী মৌলিক বা যৌগিক, যেকোন পদার্থের ক্ষুদ্রতম 
কণাকেই পরমাণু বলা হইয়াছে । মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাকে “সরল পরমীণুগ 
( %7001৩ ৪017 ) এবং যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাকে “যৌগিক পরমা” 
(০0100081004 2601) বলা হইত। অণুর অস্তিত্বের কল্পনা ইহার অনেক পরে 
হইর্যাছিল। & 
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ডাল্টনের পরমাণুবাদ রসায়নের প্রগতির ভিত্তিম্বরূপ। পরীক্ষার সাহায্)ইহা 
প্রমাণ কর! সম্ভব না হইলেও ইহার সাহায্যে এরূপ কতকগুলি সিদ্ধান্ত কর! যায় 

যাহা পরীক্ষার দ্বারা সমধিত হইয়াছে । 
“* পরমাণুবাদ অনুসারে পরমাণু স্ষ্টি করা বা ধ্বংস করা যায় না। ইহা হইতে 

বুঝা যায় যে কোন রাসায়নিক কিক্রিয়ার পূর্বে যত সংখ্যক পরমীণু থাকে, বিক্রিয়ার 

পরেও ঠিক তত সংখ্যক পরমাণু থাকে । আবার, পরমাণুর ওজন নির্দিষ্ট বলিয়া 
রাসায়নিক বিক্রিয্লায় উৎপন্ন পদার্থের ওজন এবং বিক্রিয়ক পদার্থের ওজন সমান। 
ইহাই ভরের নিত্যতা-ৃত্র। ইহা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে । 
আবার, একই মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি ওজনে এবং ধর্মে একই । ইহা হইতে 
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট বিশুদ্ধ রাসায়নিক যৌগিক 
পদার্থের বিভিন্ন নমুনাগুলির গঠন অভিন্ন হইবে ; কারণ একই যৌগ্সিক পদার্থের 
বিভিন্ন নমুনাগুলিতে একই প্রকার মৌলিক পদার্থসমুহের পরমাণুগুলি নির্দিষ্ট অনুপাতে 
যুক্ত থাকে । এই দি্ধান্তই রাসায়নিক বিশ্লেষণের ভিত্বি-_ইহাই স্থিরান্পপাত 
হুত্র। ইছাঁও পরীক্ষার সাহাধ্যে প্রমাণিত । এইরূপে অন্তান্ত রাসায়নিক সংযোগ- 
দুত্রগুলিও পরমাণুবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্তব হইয়াছে । 

অন্ুুশীলনী ! 
+ ভরের নিত্যতা-ত্রটি লিখ। পরীক্ষার সাহায্যে কিরূপে শুত্রটি প্রমাণ 

করিবে ? 

মোমবাতি বায়ুতে জ্বলিলে যে উহার ওজনের হাঁস হয় তাহ কিরূপে ব্যাখ্যা 

করিরে? | 
15190 078 15৭ ০1 ০010501550017 01 170885, [নু. 9, 0%810.১ 1960, 

2628705১৮61 (০9700-)5 69] [700৯ ৬০] 00. ৮৪11 16 830551105105119 ? 

, 9৬ 00]0 700 85001810168 1095 11) ৮6151) 01 ৪, ০817015 01) 

০702 10. 00617 2117 [7 9. 02910. 1960 ] 

48. নিয্লের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভরের নিত্যতা-হুত্র ষে প্রযোজ্য. তাহা দেখাইয়া এক 
একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর। 

(ঞ) লোহায় মরিচা ধর1, (১) কাঠ-কয়লার দহন, (০) করের উধর্বপাতন, 
১ 
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(৫ ফস্ফরাসের দহন, (৩) কোন ধাতু বা অধাতুর জারণ, (£) কোন বিজারণস 
ঘটিত পরিরর্তন, (€) কোন গ্যাস উৎপাদনের বিক্রিয্া, (1) একটি ভৌত পরিবর্তন । 

9. [)65011)5 0179 63001100610 520) 00 9130 026 005 12৬ ০1 

00156196101) 06 09893 1)09105 5০০9৫ 101 

(2) 1050676 0£6 1701) [নু ৪১ সস 1962, 267 (০92709-) 1 

(9) ৮৪206 01810098] [ ঢা, 9. সক, 1969) 61 (০0200), 
(০) 50011008601 0£ ০8001001 (নু, 5. ঢযঞোতেও 1962 )১ (৫) চ80106 ০£ 

71709911)0:85, (০) 051926017 01 ৪. 17659] 01 2, 10010-10060915 (0 2. 0121796 

11750151175 15010061010) (6) ৪ 192.0001। 175015105 0190006100, 01 ৪. 583, 

(00) ও, [01059109,] ০1)9065, 

8. পরীক্ষার সাহায্যে দেখাও-_মোমবাতি জবলিবার ফলে যে গ্যাসগুলি উৎপনর 

হয় তাহাদের ওজন মোমবাতির ওজন অপেক্ষা বেণী । উৎপন্ন গ্যাসগুলির প্ররুতি কি 

তাহা বল। 

৪. [)5501196 27 9300021107617 00 9150 0796 076 57558 0:00002৫ 

11010) 2. 100000605 0217015 55151) 10015. 027 075 04110161001 210 

95021771176 1106 172:0176 01 01)6 55,565. 

4, (৪) উদ্দাছরণ সহ স্থিরান্থপাত হুত্রটি লিখ । 

(১) উদাহরণ সহ গুণান্ুপাত হুত্রটি লিখ । 
4, 50966 210. 11100500566 :- 

(৪) 05 12৬ 01 060100165 70101010195 [১ ১. 150, 1960 

(০90819), 1968১ +64) 764 (০০92202) 

(0) 05 12৬ 0? 101010015 0101001610905 [লি , 9. চিজ 1960, 

76৪ (০0780) 64 (০০92012), 266 (০০200), 1968 ] 

5. স্থিরামুপাত হুত্র এবং গুণান্থপাত শ্ত্র প্রমাণ করিবার জন্ত একটি করিয়! 

পরীক্ষা বর্ণনা কর। 
9, 13068501105 2 25051110750 5801): 109 010৮2 00০ 18৬ ০01 

06011165 ( 0: 00119626 ) 01090010005 2100 0) 12৮ 01 00110015 

00900100115, 

6. ডালটনের পরমাণুবাদ বিবৃত কর এবং উহার উপযোগিতা উল্লেখ কর। 
6, ১৮৪৮৩ 0081:09 9000010 035019 2100 10109ত 15 00110, 

[ চি. ৯, [স৪0৮১ 1968) 1967 ( 00101), ) ] « 
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7. নিম্নলিখিত উপাত্বগুলি যে স্থিরান্পাত হুত্রসম্মত তাহা দেখাও ।  & 
(৪) £ গ্রাম জিঙ্ক বায়ুতে তীব্র উত্তপ্ত করিলে 1245 গ্রাম জিন্ক অক্সাইড 

উৎপন্ন হয়। (9) 0825 গ্রাম অক্সাইভকে হাইড্রোজেন দ্বাবা বিজারিত করিলে 

16825 গ্রাম জিঙ্ক উৎপন্ন হয়। (০) 1806 গ্রাম জিঙ্ক নাইটিক আযাসিভে 
'্রবীভূত করিয়া দ্রবণ বাম্পীভূত করিয়া শুষ্ক করা হইল। কঠিন জিঙ্ক নাইট্রেটকে 
উত্তাপে বিষোজিত করিলে 1"6%6 গ্রাম জি্ক অক্সাইড উৎপর হয়। 

1. 51705 0720 059 10110551175 02962 216 17 800০0109006 ৮/111 075 

121 06 0551015,01010010005- 

(8) ] 0. 01 2170১ 017 09115 90:0100015% 155650 17 919 02৮6 11246 5. 

01 2170 ০030108. (0) 2 0925 0. 01 9 98100101501 2170 ০0১5106১ 01) £2000- 

690 157 17৮01095610, €87৮6 16395 €.:0£ 2170, (০) 17806 €, ০91 

2100 1616 015501৮90 171 01600 2010) 00518501010 901010101 25 

৪%29012,050 €0 0151155 270. 00০ 50110 2100 10807205 95. 4200108199520 

0 1052 ৮7155011626 €. 01 2100 0১106 ড/০16 0100৫. ঞ 

৪. সমুদ্রজল হইতে প্রাপ্ত 1:17 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইভে ০*7* গ্রাম 
ক্লোরিন আছে; খনি হইতে প্রাপ্ত 2925 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডে 115 গ্রাম 

এসাডিয়াম আছে। ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত কর? সোডিয়াম ক্লোরাইভে শতকরা 606? 

ভাগ ক্লোরিন আছে। উল্লিখিত প্রতিটি নমুনার সোভিগ্লাম ক্লোরাইড বিশুদ্ধ । 

দেখাও যে, এ ফলগুলি স্থিরান্পাত শুত্রসম্মত | 

৪, 111 5. 01 509101 01010911906 11010 587-12.021 00100911071 £. ০01 

01910117693 2995 201 50100 01010911065 11007 2 5216 1001756 001765117 

115 5. ০0 5০98000. ১০91010 010101106 01619150. 11 006 19100180019 

০017%5,105 06067 1961 0510 ০0 011011176. 4৯11 005 90201000915 ০ 90৫1002 

০12101105 219 0015. 

০10৮৮ 00586 005 15501525162 ৬/10% 0175 125৮ 06 00179027 

7010109100175. . 

9. বিভিন্ন নমুনার অনাত্র ফেরিক ক্লোরাইভের বিশ্লেষণের ফলে নিম্নলিখিত 

ফল পাওয়া যায় । এই ফলকি স্থিরান্ুপাত ছুত্রসম্মত ? 

] 1] [1 

আয়রনের ওজন ৪4%% গ্রাম 3956 গ্রাম 7"069 গ্রা্ণ 

ক্লোরাইডের ওজন 1585 গ্রাম 9446 গ্রাম 8.086 গ্রাম 
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9. [২590105 ০1 210817919০1 010516706 9201059175 01 81117010805 16710 

01)109105 ৮7619 25 10110959, 190 009 15501985159 910) 05 15% ০01 

0621)1065 [0101001610175 ? 

1 1 [] 
৬1517101101) 51492 9. 3256 5. 1063 ৪. 

১৮০15169111 010101105 15785 5. 446 5. 9:08 ঠ, 

10. ফেরাস সালফাইডে সালফারের শতকরা মাত্রা 3641 ভাগ। ॥ গ্রাম 

'আয়রনের সহিত এ গ্রাম সালফার মিশাইয়। উত্তপ্ত কর! হইল । কি পরিমাণ ফেরাস 
সালফাইভ উৎপন্ন হয় এবং কি পরিমাণ সালফার অপরিবন্ঠিত থাকে ? 

10. 179119095 89011310105  001700105 96+41 170 0620 06 381101211, 

৬৬1) 1 5501 2010 19 1)68,050 ৬101, 2 0.0? 95100100110 [00101 ভিতাটোন 

৭1111)106 1৭ 0011060 7180 110৬৮ 17)001) 901101)01 1510721175 01101797050 2 

| 4১109, 05১ 1814 2, ০১, 1496 5] 

1১. হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন যুক্ত হইয়া জল ও হাইড্রোজেন পার-অক্মাইড 
উৎপন্ন হয়। উহাদের শতকরা সংযুতি নিয়রূপ। দেখাও যে ইহা গুণান্পাত 

গৃত্রানুঘায়ী হইয়াছে । 
জল হাইড্রে(জেন পার-অক্মাইভ 

হাইড্রোজেন 101] "9 
মক্সিজেন 88:89 94.) 

11... 17079761 2100 02:55:91 0010101166০ 1010 19051 8770 

15 419521) [091-0106 ৮/1)096 10610616952 ০010199316101)5 916 10180 10 

06 25 1091105%5. 51809৮7 11871 776 16951115006 0)0 197 01001111016 
[0101901010175, 

৬৪161 [1/0109261) [991 0196 
1%9419561) 171) | 9 
()5591) 85:89 94-] 

19. কার্ধন হাইডোজেনের সহিত ছুইটি গ্যাসীয় হাইড্রাইড গঠন করে। 
উহাদের একটিতে কার্বনের শতকরা মাত্রা ?$ ভাগ এবং অপরটিতে 80 ভাগ । দেখাও 
ষে এই সংযুতি গুণাহুপাত শুত্রসম্মত । 

12. 6419010 000003 659 €9950905 105011953 00172101178 79 0 5৪ 

[57 ০০ ০06 0810010 1590206161%.. 910%/ 050 0538 ০000190958010175 

2০০010. 10) 006 12৮ 0£177111011)16 1010190101075, 
(17. 5. 1521289 964 (০০01009-)] 
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18. কপারেব ছুইটি অব্নাইডে কপারের শতকর। মাত্রা যথাক্রমে ? 9:88 এবং 

888 ভাগ । ইহা যে গুণামুপাত হুত্রের উদাহরণ তাহ! দেখাও । 

8, 0010061 101775 (০ 058065 ০017021716 79169 05 ০21 

“2150 08829 1961 02176 01 0010091 159102005615. 5100 0086 008 155015 

11551156056 18৬ ০6100010071 01001701015" 

14. একটি মৌলের ছুইটি অক্সাইডে মৌলটির শতকর]1 মাত্রা যথাক্রমে 36:54 

এৰং 4661 দেখাও, এই ফল গুণান্ষপাত হুত্রসম্মত। 

14,050 051065 0 51) 2161721)6 212 [00170 0 00100913684 2170 

46107 1061 05106 01 0076 51617511 51)09৬ 0১96 005 15901525166 ৬1) 

076 12,/ 01 10010101015 01000100175, 

1১. একটি ধাতু দুইটি অক্সাইড গঠন করে । অক্সাইড ছুইটিতে ধাতুটির শতকরা 

মাত্রা যথাক্রয়ে 5018 এবং ৪৭১ ভাগ । দেখাও যে ই গুণান্ুপাত হৃত্রসম্্ত । 

10. £1006151 101105 60 01095 1 17101) 006 1১610605555 9 076 

11)219.1 212 79১ 00 88-515919001521%. 910৬7 026 006 1550165 95155 

710) 06 1৮7 01000101012 01000161010, [07- ১. হিফজ 096(০9109-)] 

16. আয়রনের তিনটি অক্সহীডে আয়রনের শতকরা মাত্রা যথাক্রমে নিয়রূপ ৷ 

কা কি গুণান্পাত হুত্রলম্মত? 

ঁ 0) 7778, (8) 70, (177) 724] 
10, 11016203105 01 1017) 0017091116500900৮6]97 079 10110%1175 

[6109171566৭ 0 110). 4১15 07555 25059 17 26769106106 10) 076 17৬ 

01 0701110016 010100161015 2 

() 7775, (8) ৪0, (7) 7241 
17. কপারের ছুইটি ক্লোরাইডে কপারের শতকরা মাত্রা যথাক্রমে 642 ও 

472 ভাগ । দেখাও যে ইহা গুণান্ুপাত হুত্রসম্মত | 

11, 1৮০0 ০0107110650? 0010261 ০0109111042 200 4712 091 ০270 

০£ 00091 1930360০0৬5], ১10৬ 0৮2 06 15501 5 00191562100 10 

07615 0 221010116 01000100175, 

48" ফম্ফরাসের ছুইটি ক্লোরাইডে যথাক্রমে 77-45% এবং 8৮11% ক্লোরিন 
'আছে। ইহা কোন্ রাসায়নিক হৃত্রের উদাহরণ? যুক্তি সহ উত্তর লিখ। 

18. ৬/1)50 61051071091] 1515 111050550৮5 09০ 15০6 026 দে০ 
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01070৩9 06 101)9501,0105 ০010051) 15909005515 7745 9170 8১11৭ 

0£ ০1010911076 ৮ 5০৬ 0199115 085 15250109501 7০001 21561 

19. একটি ধাতুর দুইটি অল্সাইভড আছে। প্রতিটি অক্সাইভকে বিশুদ্ধ 

হাইড্রোজেনের মধ্যে উত্তপ্ত করিয়া উহাদের ওজন নিত্য করা হইল । ইহাতে 
নিয়ের যে ফলগুলি পাওয়া গেল তাহা গুণান্ুপাত হুত্রের উদাহরণ, ইহা দেখাও ।-. “" 

200 গ্রাম প্রথম অক্সাইড হুইতে 11765 গ্রাম ধাতু উৎপন্ন হয়। 

1.00 গ্রাম দ্বিতীয় অক্সাইড হইতে 07989 গ্রাম ধাতু উৎপন্ন হয়। 

19700901195 (০ 051055- 102 101107105 1591015 ড/216 

01009811860 ৮1060 22.01) 01 0716 051065 2.5 1)22,060 00 2 501750806 %76151711 

ঠা) 2. 0011606 01 [0015 17901959107. 50০0% 009 002 1950105 11105070165 

075 12. 01 10100101010 0:0101010175. 

2:00 £. 01 0১6 11150 ০406 5955 17765 5. 01 106 0509], 

100 5. 0£ 0১০ 52০০৭ ০102 69৮০ 07989 5. ০1 00০ 2)6121- 

20. কোন ধাতুর একটি অক্সাইডের ০৮ গ্রাম লইয়া হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে 

উত্তপ্ত করিলে 0168? গ্রাম জল উৎপন্ন হয়। এ ধাতুটির দ্বিতীয় অক্মাইডের 0-4 
গ্রাম এরূপ বিক্রিয়ায় 0100 গ্রাম জল উৎপন্ন করে। দেখাও যে ফল গুণান্ুপাত 

হুত্রসম্মত | | 
20. 08 5. 01 0108 00109 01 ৪. 107669,] ড/1)217 162,050 11) 2. হ01:28.0 01 

11701709561) 525৪ 01687 5. 01 ৮8061. 0:45. 01 005 39000. 05105 ০1 

[175 58002 2651 017061 075 58075 09170101015 5৪,%০ 01009 5* ০1 %/০.051- 

91১০৬ 0796 00৩ 75551521570. 50০010211০5 10 035 194 0% 

[01110016 191019010109175, 
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বয়েলের ত্ুত্র ও চালসের স্রত্র 
(30516+5 195/ 2110. 01181169 18 %/) 

১” সকল পদার্থ অসংখ্য অণুর সমন্বয়ে গঠিত। এই অণুগুলি একেবারে গায়ে 
গায়ে লাগিয়া থাকে না, উহ্বাদের পরস্পরের মধ্যে অতি শুক্র ফাক বা ব্যবধান 
থাকে। ইহাকে আস্তরাঁণবিক ব্যবধান (1065117)01500191 5090৪ ) বলে।. 

আবার, এই অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে একটা আকর্ষণ থাকে । অথুগুলি পরম্পরকে 
যেবল দ্বারা আকর্ষণ করে তাহাকে আত্তরাণবিক আকর্ষণ বলে (69:০৩ ৫06 1৩ 
171010)01500191 2:60:5,00010) বলে । কঠিন পদার্থের অণুগুপি খুব কাছাকাছি 

থাকে অর্থাৎ উহাদের আত্তরাণবিক ব্যবধান খুব কম, ফলে অণুগুলির 

পরস্পরের আকর্ষণ বল খুব বেশি। এজন্ঠ কঠিন পদার্থের মধ্যে দুঢতা দেখা 
যায় এবং ইহা নির্দিষ্ট আয়তন ও আকৃতি বজায় রাখে । তরল পদার্থের 

ক্ষেত্রে আন্তরাণবিক ব্যবধান বাড়িয়া যায় এবং আস্তরাণবিক আকর্ষণ বল কমিষা 

যায়। তরল পদার্থের কঠিনের মত দাঠ়ভা নাই, ইহ নীচের দিকে প্রবাহিত 
গহয়। ইহার নির্দিষ্ট আয়তন আছে কিন্ত নির্দিষ্ট আকার নাই। যে পাত্রে রাখা 
হয় তরল পদার্থ সেই পাত্রের আকার গ্রহণ করে। গযাসীয় পদার্থের মধ্যে 
কতকগুলি অবশ্থাজনিত ধর্মের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলির 
মধ্যে ব্যবধান এত বেশি যে উহাদের অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ প্রাপ় না থাকার 
মত। ফলে এই অণুগুলি ইচ্ছামত ব্যবধানে চলিয়া যাইতে পারে এবং যত অল্প 
পরিমাণই হউক না কেন, যে পাত্রে ইহা থাকে তাহার সর্বত্র ছড়াইয়! পড়ে এবং 
পাত্রের আকার ধারণ করে। গণাসীযর় পদার্থের তাই কোন নির্দিষ্ট আয়তন বা 
আকার নাই। 

একটি আবদ্ধ পাত্রে কিছু পরিমাণ গ্যাস রাখিলে উদ্ধার গতিণীল অণুগুলি 
পাত্রের গায়ে অনবরত আঘাত করে। ইহার ফলে পত্রের গায়ে চাপ পড়ে। 

ইহাকে গ্যাসীয় চাপ বলে। স্বাভাবিক চাপ অপেক্ষা যদি অধিক চাপ এঁ গযাপের 
উপর প্রয়োগ করা হয় তবে গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে পারম্পরিক ব্যবধান কমিয়া! 
যায়। ফলে গ্যাসের আয়তন হান পায়। আবার, চাপ যদি সরাইয়া লওয়া হয়, 
তাহ! হইলে আস্তরাণবিক ব্যবধান বাড়িয়া যায়। ফলে গ্যাসের আকতন 
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বুদ্ধি পয়। অতএব, গঠাসীয় পদার্থ সঙ্কোচনশীল এবং প্রসারণশীল। বিভিন্ন 
পরিমাণ চাপের প্রয়োগে একই ভরের (27889 ) গ্যাসের আদ্পতন বিভিন্ন হয়। 

কঠিন ও তরল পদার্থের স্তায় গ্যাসীয় পদার্থের আয়তনও তাপের প্রভাবে 

পরিবন্তিত হয়। তাপ বৃদ্ধিতে গ্যাসের আয়তন বুদ্ধি পায় এবং তাপ হাসে ইহার 
আয়তন হাস পায়। সুতরাং গযাসের আয়তন উল্লেখ করিলে সেই সঙ্গে চাপ ও৮ 

তাপমাত্র৷ উভয়ই উল্লেখ কর৷ প্রয়োজন । 

গ)াসের চাপ মাপা হয় বায়ুমণ্ডলের চাপ অনুযায়ী । তোমরা জান ব]াবো- 

মিটারের সাহায্যে কোন স্থানের বায়ু-চাপ মাপা হয়। ব্যারোমিটারের পারদ- 

স্তস্তের উচ্চতা যত বাযু-চাপ সাধারণতঃ সেই উচ্চতা দ্বারা প্রকাশ কবা হয়। 

কোন স্থানে বাধুর চাপ 7 সেন্টিমিটার (বা 760 মিলিমিটার ) বলিলে বুঝায়, 
স্থানের বায়ুচাপ ?% সেন্টিমিটার (বা 760 মিলিমিটার ) উচ্চ পারদস্তস্তের চাপের 

সমান।, বিভিন্ন ম্কানে বাধু-চাপের পরিমাণ বিভিন্ন হয়। দেখ যায়, 
0” সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বিষুবরেখার নিকট সমুদ্রসমতলে ( 95৪-15%51) 
বায়ুমগ্ডলে চাপ প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে 76 সেন্টিমিটার উচ্চ পারদ-্তন্তের 
ওজনের সমান । এই চাপকে প্রমাণ চাপ (0011081 011809100810 0:555016 ) 

বলা হয়। 16 সের্টিমিটার (বা ?60 মিলিমিটার ; 760 101. ) বাধূ-চাপকে' 

এক বায়ুমগ্ডলীয় চাঁপ ৰ এক আ্যাটমসফিয়ার (০7৩ ৪0005018516 ) 
বলে। 

1 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ₹76 সেমি. পারদের চাপ, 
( 1 2000091018216 ) (70 00. 01659301501 0061001% ), 

2 বাযুমগ্ডলীয় চাপ - ৪১76 সেমি. পারদের চাপ, 
ঠ বাযুমণ্ডলীয় চাপ - ৮? সেমি. পারদের চাপ, 

70 সেমি. পারদের চাপ - 7? বায়ুমগ্ুলীয় চাপ, 

182 সেমি, পারদের চাপ 7 প্র বা £ বাষুমণ্ডলীক় চাপ। 

বয়েলের সুত্র (9305191819৬ ) 

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় চাপের সহিত গ্যাসের আয়তনের সম্পর্ক রবাট বয়েল 
1662 থৃষ্টাকে আবিফ্ষার করেন । ইহা! বয়েলের হুত্র নামে পরিচিত । 

সপ 
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ক 

হুত্রটি এইরূপ-নির্দিষ্ট ভাপমাজ্রায় নির্দিষ্ট ভরের কোন গ্যাসের 
আয়ভন চাপের সহিত ব্যস্ত অনুপাতে 
( 109786 [07010761070 ) পরিবতিত হয় । 

.. ইহার অর্থ, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের 
গ্যাসের উপর চাঁপ যত বাড়ান হয় উহার আয়তন 

ঠিক সেই অনুপাতে কমিয়া যায় এবং চাপ ষঘত 

কমান হয়, উহার আয়তন ঠিক সেই অনুপাতে 

বাড়িয়া যায়। পি 

মনে কর, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ চিত্র £__রবার্ট বন্নেল 
গ্যাসের চাপ £ এবং আয্তন ৬। ন্ুতরাং (1627-1691) 

চাপ ও আয়তনের গুণফল- ১৮৬ । 

(1) চাঁপ দ্বিগুণ করিলে আয়তন অর্ধেক হইবে, অর্থাৎ পরিবতিত চাঁপ 21” হইলে 

পরিবতিত আয়তন হইবে টা 

৬ 
অতএব উহাদের গুণফল - 2 ৮ 2৯৬ 

(2) চাপ তিন ভাগের এক ভাগ করিলে আয়তন তিনগুণ হইবে, অর্থাৎ 

পরিবন্তিত চাপ £% হইলে পরিবন্তিত আয়তন হইবে 9৬ 

অতএব উহাদের গুণফল -$৮১৮৪৬ ৮১৯৬ 

(9) চাপ % গুণ করিলে আয়তন ্ ভাগ হইবে, অর্থাৎ 

পরিবতিত চাপ %€ হইলে পরিবতিত আয়তন হইবে ৬ 

তএব উহাদের গুণফল ₹%]১ ১৮ ঘর ৮১১৫৬ 

”" সুতরাং নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের চাপ ও আয়তনের গুণফল 

নিদিষ্ট। ৃ 

অতএব, আমর! বলিতে পারি, 

৬৮৮7৬) -১2৬৪-৮৪ড৪-৮....-৮,৮৯-ঘ 
অর্থাৎ 2৬ -%, যেখানে ঢু একটি নিত্য-সংখ্যা (০০20325% )। 
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বিকল্প পছ্ধাতি-_-মনে কর, নির্দিষ্ট তাপমাত্রা কোন নির্দি্ পরিমাণ গ্যাসের 
আয়তন ৬ এবং চাপ চ। 

1 
স্থতরাং বয়েলের হ্ত্র অনুযায়ী, ৬ ০ ন্ 

অখবা, ৮ [২7 যেখানে 1 একটি নিত্য-সংখ্যা। 
অথবা, ৮৬4 

সুতরাং নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 2), 2) চ3........... [% ইত্যাদি চাপে নির্দিষ্ট 

পরিমাপ গযাসের আয়তন বথাক্রমে ৬৪, ড2) ড 5....৮৮৮৮৬% ইত্যাদি হইলে-_ 

77-2৬-৮৪৮৬ -*৮৮- ৮৮৬৪» 

উদ্দাহরণ ॥. 750 200). চাপে কিছু পরিমাণ গযাসের আয়তন 200 ০.০. | 
তাপমাত্রা স্থির থাকিলে 600 7219. চাপে উহার আয়তন কত হইবে? 

4৯ 8081)0107 0£ 595 90000165 200 ০.০. ৪ 750 12010. 19155501601 

10610815150 ৮9010006৮11] 16 0০0010৮2600 12210, 09,590, 

£5100196150015 15102170106 00175021062 

সমাধান-__মনে কর, 

গ্রথম অবন্থায়-_ | পরিবন্তিত অবস্থায়-_ 

চাপ 2-/50 1010, ৰ চাঁপ 237 600 1212. 

আয়তন ৬ ল %00 ০.০, আয়তন ৬)৮-. ? 

বয়েলের হত্র অনুসারে, 2৮ ৬ - ৮৩৮৬০ 

সুতরাং 7150 ৮290600১৮৬1 

150 ৯909 ৮21 8270 
600 রি 

সুতরাং পরিবত্তিত আয়তন - ৪80 ০.০. উত্তর । 

রি ৪1 

উদ্দাহরথ 2. এ আযাটমসফিয়ার চাপে কোন গ্যাসের আক্রতন 600 ০.০,। 
তাপমাত্রা স্থির থাকিলে কত চাপে উহার আয়তন 400 ০.০. হইবে? 

4& 585 0০0010155 600 ০.০, ৪ 9. 001699015 01 2 200)0510176155, 1 

91172 01555015 ৮1111 5015171609 400 ০,০০১ 006 05000091500 

৫51910175 ০0109091 
৫ 
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সমাধান -'মনে কর, 

প্রথম অবস্থায়-__ ূ পরিবতিত অবস্থায়-_- 

চাঁপ ০- ৪ আটমসফিয়ার চাপ 27 কত? 

আয়তন ভ - 60909 ০.০. আয়তন ৬) _ 400 ০.০, 

: ধয়েলের হুত্র অনুসারে, 2৮ ৬-২৮ ৬৪ 

স্থতরাং, 2৮6০০ 7। ৯400 

১ 2১৮60009 টি 

2 চট 5 
.* পরিবতিিত চাপ-৪ আাটমলফিরার | উত্তর। 

উদ্দাহরণ 3. প্রমাণ অবস্থায় কোন এক আয়তনের বায়ুর উপর চাপ প্রয়োগ 
করিয়া এ আয্রতনের এক-তৃতীয়াংশ কর] হইল । নুতন চাপ কত হইবে? 

£৯ 50101770601 217 2 বত 1, 0515 50900015555 00 214 ০01 10 01121791 

50100)6, ৬৬1১০ ৮111 06 006 106৮ 101555016 ? 

মনে কর, প্রমাণ চাপে অর্থাৎ 700 780. চাপে বাুর আয়তন ৬ ০.০.। 

গ্যাসের নৃতন আয়তন-ত ৬. ০.০.| স্থতরাং নৃতন চাপ 1১3 হইলে, বয়েলের 
চিত্রে অনুযায়ী | 

7160১ ৬-1১5 ৮৬ 

৮160 53১১ বা 1 _ 2250 

সুতরাং নূতন চাপ - 2280 এ). উত্তর । 

চাললের সূত্র (0112115512৬) 

নির্দিষ্ট চাপে তাপমাত্রার সহিত গ্যাসের আম্মতনের সম্পর্ক গেম্লুসাক 1802 

্ী্টান্দে বিবৃত করেন। ইহার পূর্বে 175? খ্রীষ্ঠাঝে চার্লস এরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়া- 
ছিলেন কিন্তু তখন এ সিদ্ধান্ত অগ্রকাশিত ছিল । এই শুত্রটি সাধারণতঃ চাল'সের 

মুত্র নামে পরিচিত । ' 

শৃত্রটি এইরূপ- নির্দিষ্ট চাপে প্রতি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে তাপমাত্রার 
বৃদ্ধি ব হ্রাসের 'জন্য নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন উহ্থার ০ সেন্টি- 

গ্রেডের আয়তনের হান অংশ বৃদ্ধি পার ব। হ্রাস পায়। 

মনে কর, নির্দিষ্ট চাপে এবং ০* সেন্টিগ্রেডে কোন নিপিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের 
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আন্ঘতন্ন ০ ০.০.। চাপ অপরিবন্তিত রাখিয়া যদি উহার তাপমাত্রা পরিবতিত 

কর! যায়, তাহা হইলে-_ 

10 তাপস্জাত্রার বুদ্ধির জন আয়শুন হইবে, ৬০+৬০, 2 

৬০ (] হক) 

240, %? ৭ গ হইবে, ৬০+ ৬০, হক) 

- ৬০ (| ভাঁজ) 

এ % ৮. ৮. হইবে, ৬ + ৬০. হক 

ঠ 

21: 
(০0 রর রে রঃ ৮ ছুইবে, ৬4৬০, 

1০0 তাপমাত্রা হাসের জন্য আয়তন হইবে, ৬৪ _ ৬০. 515 

৬০ (1- নুর) 

2০0 রি & ” হইবে, ৯ ০ ঘা 

শ্ ৬০ (1 -স্ঘান) 

০০ ৮ ৮৮৮. হইবে, ৬০-৬০, ছু 
-৬০(- হী) 

০৫১ ১ গ ৭ % € ৫ হইবে, ভাত 2172 

-€০( ৷ দি] 

এ গ্যাসের তাপমাত্রা হাস করিয়া! যদি-:279 নের্টিগ্রেড করা হয়,» তকে 

উহার আয়তন হইবে ০ ।_ঘুন)-০ অর্থাৎ দেখ! যাঁয় ষে--279” সেন্টিগ্রেডে 

আয়তনের মান শুষ্ত হয় অর্থাৎ গ্যাসের আয়তন লোপ পায়। বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা 
সম্ভব হয় না, কারণ কোন গ্যাসই অত নিম্ন তাপমাত্রায় গ্যাপীয় অবস্থায় 

থাকে না, তরল অথবা! কঠিন পদার্থে পরিণত হয় | যে তাপমাত্রায় আয়তন লোপ্ 
পায় (অর্থাৎ 278” সেন্টিগ্রেড) তাহাকে পরম শূন্য ( 4১9091005 2510 ) 

বলে। পরম শুন্তকে অর্থাৎ --218” সেন্টিগ্রেডকে শুন্য ধরিয়া যে তাপমাত্রার 
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মান পাওয়া যায় তাহাকে পরম তাপমাত্রা! (4050106  0510179156016)% বলে । 

ই্ছীকে ডিগ্রী (০) 4&-রূপে অথবা আবিষারক লর্ড কেলভিনের (].010 16110) 
নাম অনুসারে ডিগ্রী (০) [রূপে লেখা হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে পরম 
তাপমাত্রায় 0০- সের্টিগ্রেড তাপমাত্রায়--গ73। সুতরাং সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাকে 

পরম তাপমাত্রীয় পরিণত করিতে হইলে উহার সহিত 18 যোগ করিতে হয়। 

যথা, 

0*০-%78০ £১) বা াঃশ্ত 
1007 (278+10) বা 288০4. 
40০0» (279 4-40) বা 2134 

_-60০0-(218-:50) বা 223০% 
0০0 বা 2728 ভাপমাত্রীকে প্রমাণ তাপমাত্রা (0011051 091010915 0015) 

বল। হয়। 

মনে কর» স্থির চাপে 0০, ৫7০ এবং ৫৪০ তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরেবগ্যাসের 

আল্নতন যথাক্রমে ড.১ ভ। এবং ৬৪ । স্রতরাং চাল“সের হুত্রানুযাঁয়ী, 

ঘঃ ৭০ গু ০৬০ টু )- “ছাঃ ) 

সস ঘ*+ঘ, গাও -৬৭ 12 )- 1 
৬) _281+6 212 

7 এ) নব) এবং 5 ৬, - গত পৃ, ॥ এবং £৪ পরম তাপমাত্রা । 

সুতরাং চালসের হুত্রটি নিম্নরূপ প্রকাশ কর! যায়। 

নিদিষ্ট চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোন গ্যাসের আয়তন পরম তাপমাত্রার 
সহিত সমানুপাতে পরিবতিত হয় । 

অর্থাৎ চাপ স্থির রাখিয়া কোন গ্যাসের পরম তাপমাত্রা যদি বুদ্ধি বা হাস কর! 

যায়, তাহা হইলে উহার আয়তনও ঠিক সেই অনুপাতে বুদ্ধি পায় বা হাস পায়। 
উদ্দাহরণ 4. 27” সেন্টিগ্রেডে এক লিটার গ্যাস সংগ্রহ করা হইল। চাপ স্থির 

থাকিলে 0০ সে্টিগ্রেডে উহার আয়তন কত হইবে ? 
£& 1106 0285 15 001190050 2 272০ ৬৬179 11] 06 15 01105 

৪ 0০0০১ 0১5 0:555015 160821701106 0010507% 2 

৪ (২য় খঞ্জ ) 
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সমাধান 

চালসের হুত্রান্থসারে, 8, ড় কর 1১ বাল 
৬2 রঃ 2 

৬৪] পিটার ৬০৪.-কত? 
ঢু) _ (27 4+-278)4৯ » 80০04 ূ 12-(0+9%73)১/৯ 7 2719 

1] ৮, 18278 র 0:91 
'ভুটট হুট » বা ৬ 800 লিটার । 

নির্ণেয় আয়তন - 09] লিটার, উত্তর । 

উদাহরণ 5. 2? সেন্টিগ্রেডে এক লিটার গ]াস মাপা হইয়াছে । চাপ স্থির 

থাকিলে কত তাপমাত্রায় উহার আয়তন 2 লিটার হইবে? 

£, 106 01658 25 00595016026 2105 2৮ আ1)20 002006150515 অ1]] 

৮) চি 
৷ এখানে 

105 ড0101776 05 ৯০ 11069১ 0)6 10165997016 11000910115 00105076 2 

সমাধান 

চাল“সের চুত্রান্ুযায়ী, ৪ কঃ লু ॥ এখানে, 

৬1] লিটার ৬৬2 লিটার 

9» (274 219)-4১ ৮» 8004 7০-কত? 

4 ৫ 
০ ১ জজ 2১900 00048, 
ইতি না লি 

লুতরাং নির্ণেয় তাপমাত্রা _ (000--278)০-* 927০0, উত্তর | 

বয়েলের ও চাল সের সংযুক্ত জুত্র_ 
মনে কর, 7 চাপের এবং [4 তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের 

আয়তন ৬ | 

বয়েলের ছুত্রান্গসারে, স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন 
চাঁপের সহিত ব্যন্ত-অন্ুপাতে.পরিবতিত হয়। অর্থাৎ 

7 
৬ ৭-, যখন ] নির্দিষ্ট থাকে। 

চালসের হুত্রানুসারে, স্থির চাপে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন পরম তাপমাত্রার 
সহিত সমানুপাঁতে পরিবতিত হয়। অর্থাৎ, 

স্ব এ, যখন 1১ নির্দিষ্ট থাকে |. 
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গতরাং১ ৬ ০. ঃ যখন "ও ৮ উভয়ই পরিবন্তিত হয়। 

ড- [, যেখানে ] একটি নিত্য সংখ্যা, 

বাগ ৮৬ গো, অর্থাৎ ্ -|৬। 

নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের চাপ, তাপমাত্রা ও আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক এই 

মীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যাঁয়। যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের চাঁপ, 
নায়তন ও পরম তাপমাত্রা ছুই অবস্থায় যথাক্রমে 71১ ড২, গ। এবং 7১৪১ এ, 15 
য়, তাহা হইলে, 

এই সমীকরণ ব্যবহারকালে মনে রাখিবে যে ইহাতে সধদাই পরম তাপমাত্রা 
ঠযবহার করিতে হয়। পরিবর্তনের পূর্বে ও পরে গ্যাসের আয্নতন একই এককে 
ঘন সেন্টিমিটার (০.০.) বা লিটার ইত্যাদি ] এবং গ্যাসের চাপ একই এককে 

[পিতেঞ্হইবে | 

. ছ্৬ _ [1], এই সমীকরণে 1২-এর মান গ্যাসের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। 

ক গ্রাম-অণু (গ্রামে প্রকাশিত আণবিক গুরুত্ব) কোন গ্যাসের ক্ষেত্রে এর মান 

দমান। তখন [-এর পরিবর্তে [২ লেখা হয় এবং সমীকরণটি হয় ০৬-ংণ। 

হাকে গ্যাসসমীকরণ (525 ০0020০:)) বা অবন্থা-সমীকরণ (5091101) 
£ 9095 ) বলে । 

; প্রমাণ অবস্থা--760 মিলিমিটার বায়ুচাপ এবং ০” সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা, 
ই অবস্থাকে প্রমাণ চাপ ও তাপমাত্রার অবস্থা বা প্রমাণ অবশ্থা বলে। 
টরাঁজীতে ইহাকে ০2] [60102786576 870 0685875 বা সংক্ষেপে 

| "৮ বলা হয়। ইহাকে ১৪11087'৫ [57116786076 8110 7১769875 বা 

' এ" ৮৩ বলা হয়। 

গ্যাসের ঘনত্ব (1610510 ০ & ৫৪5) 
গ্যাসের বা বাণ্পের ঘনত্ব দুই প্রকারে প্রকাশ করা হয়। 
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(1) পরম ঘনত্ব (4১901866 06751৮)- নির্দিষ্ট চাপে ও ভাপমাক্রায় 
একক আয়তনের গ্যানলের ভরকে (0455) পরম ঘনত্ব বলে। 

নিদি্ট চাপে ও তাপমাত্রায় ৬ আয়তন গ্যাসের ভর যদি [| হয়, তাহা হইলে, 

পরম ঘনত্ব, 4) ৮ 

০১ সেপ্টিগ্রেভ এবং 760 মিলিমিটার চাপে (1: ৮-) এক লিটার 
গ্যাসের গ্রামে প্রকাশিত ভরকে এ গ্যাসের প্রমাণ ঘনত্ব বা নর্ম্যাল 
ঘনত্ব (07781 06115865) বলে। 

ষখা 0০ এবং 260 মা. চাপে 1 লিটার হাইড্রোজেনের ওজন 
0:0898 গ্রাম । 

হ্বতরাং হাইড্রোজেনের প্রমাণ ঘনত্ব প্রতি লিটারে (085 গ্রাম 
(00896 5. 061 1105) । 

(8) আপেক্ষিক ঘনত্ব (6195৩ 9679৮ )_ একই চাপে ও ভাপ- 
মাত্রীয় সমান আয়তনের হাইড্রোজেন অপেক্ষা অন্য কোন গ্যাস বা 
বাম্প যত গুণ ভারী সেই সংখ্যা এ গ্যাসের আপেক্ষিক ঘনত্ব। 

হাইড্রোজেন সর্বাপেক্ষা হালকা পদ্দার্থ বলিয়। ইহার ঘনত্বের সহিত অন্যান গাসেব* 
ঘনত্ব তুলন| করা হয়। আপেক্ষিক ঘনত্ব একটি তুলনামূলক রাশি । ইহাকে বাপ 

গছানত্ব (৮51000: 0617910) বলাও প্রচলিত আছে । 

মাপেক্ষিক ঘনত্ব (£-)), এইরূপ লেখা থাকিলে ভাইড্রোজেনব তুলনা , 

কোন গ্যাসের আপেক্ষিক ঘনত্ব বুঝায় । 

সংজ্ঞা অনুসারে, আপেক্ষিক ঘনত্ব (17-1) 
_ নির্দিষ্ট আয়তনের গ্যাসের ওজন বা ভর [একই চাপে ও তাপমাত্রায় ] 
সমান আয়তনের হাইড্রোজেনেব ওজন বা ভর 

_ 1 লিটর গ্যাসের ভর_ [একই চাপে ও তাপমাত্রা? 
1 লিটার হাইড্রোজেনের ভব 

_ গ্যাসের পরম ঘনত্ 
হাইড্রোজেনের পরম ঘনত্ব 

সুজবাং, নির্দিষ্ট চাপে ও তাপমাত্রায় কোন গ্যাসের পরম ধণহ স্তর গ্যাসের 
আপেক্ষিক ঘনত্ব  &ঁ চাপে ও তাপমাত্রায় হাইড্রোজেনের পরম ঘনত্ব । 
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প্রমাণ চাপে ও তাপমাত্রায় | লিটার হাইড্রোজেনের ভর 0:0598 গ্রাম। 

সুতরাং প্রমাণ চাপে ও তাপমাত্রায় ॥ লিটার যে কোন গ্যাসের ভর এ 
শ্যাসের আপেক্ষিক ঘনত্ব 00895 গ্রাম । 

. গ্যাসের ঘনত্বের উপর চাপ ও তাপমাত্রার প্রভাব_- 
মনে কর, | ভরবিশিষ্ট কোন গ্যাসের-_ 

৮ চাপে আয়তন ৬1 ও ঘনত্ব 7) এবং 72 চাপে আয়তন ৬%ু ও ঘনত্ব 10 

1 ঠা 
সুতরাং, 1937 ড়. এবং 1) টি 

বা, ড11)18-1 এবং ৬ 21)দ-], 
শ ডা... অতএব, ৬২1) _ ৬০1), বা ড়, মম টি, 

বয়েলের হত্রান্সারে-_ 

ভত। 

৬1 _1)2 » [0209 কিন্তু ডঃ টানি সুতরাং ),-: 

৬ অতএব, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের ঘনত্ব চাপের সম-অনুপাতে 

পরিবতিত হয়। অর্থাৎ, চাপ বাড়াইলে ঘনত্ব সেই অনুপাতে বাড়ে এবং চাপ কমাইলে 
ঘনত্ব সেই অনুপাতে কমিয়া যায়। 

চাল“সের স্থত্রান্তযায়ী-- 

চা 
৬০ 12 

৬৭ _1)9 
৬৪ 1027 

অতএব, নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের ঘনত্ব পরম তাপমাত্রর সহিত ব্যস্ত-অন্ুপাতে 

পরিবতিত হয়। অর্থাৎ, তাপমাত্রা বাড়াইলে ঘনত্ব সেই অনুপাতে কমিয়া যায় 

এবং তাপমাত্রা কমাইলে ঘনত্ব সেই অনুপাতে বাড়ে। 
বয়েল ও চালসের সংযুক্ত হুত্রান্থযায়ী, 

৮।ড। 7০৬, 
লুল শু 

২709 ও কিন্তু স্থতরাং ): নুন 
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18 
কিন্ত ছা ০ 7), 

ঢ 72 ৮) ঢ 
ঙ নর চিনিডি2-- 2 

আতরাং নুন -পু)* বা নুন, নুুন্ট- 

নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের ঘনত্ব, চাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক এই সমীকর, 

দ্বার প্রকাশ কর] হয়। 

উদ্ধাহরণ 6. 742 ৪70, চাপে এবং 1” সেটিগ্রেডে 500 ০.০. গ্যাস সংগ্র 
কর! হুইয়াছে। প্রমাণ অবস্থায় &ঁ গ্যাসের আয়তন নির্ণয় কর। 

900. ০.০, ০1 ৪ 999 216 ০01190050. 01091 2. [01955019০06 749 [01 

200 8.2. (61010190116 01 1070০. ৪100 006 010106 21 . 1, 2, ( 01 

এবং ডঃ টে 
ঞু 

00160 006 ৮010106 00 বত. 0], 1) 

' অমাধান-_ 

পু ০ সে? এই সমীকরণ ব্যবহার করিতে হইবে । 
নত 

প্রথম অবস্থায় | প্রমাণ অবস্থায় (ই...) 

চাপ 73 -742 [ঠা , | চাপ £2 ০160 1907. 

আয়তন ৬. ০ 600 ০,০. ৷ আয়তন ৬, » কত? 

তাপমাত্রা [5 -(1১+218)-/ | ' তাপমাত্রা! ণ স(0+279)2 

সু 288০4 - 213০5 

742 500 2160১ ৬৪ 
ঈতরাং, - 88. - ন্ট 

" ৬*-- দন্ত 46279 ০.০. উত্তর | 

উদ্দাহরণ 7. 75 ০. চাপে 27” সেট্টিগ্রেডে নির্দিষ্ট ভরের একটি গ্যাসের 
আয়তন 2'৮ লিটার । 10 ০. চাঁপে এবং 100 সেন্টিগ্রেডে উহার আয়তন কত 

হইবে? ৃ | 
£& 81550) 10955 0 2. 595 0০0810195 9. %910106 01 2৮ 11055 ৪ 27০0. 

৪170 75 000, 01595016 ০ 07510019৮17 5০10106৮911] 16 0০000 ৪ 

100০ 8170 70 ০0, 701559015 01100640015 2 
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সমাধান 

ফা 22৬৪ ৪, এই সমীকরণ ব্যবহার করিতে হইবে 
মু 

প্রথম অবস্থায় পরিত্তিত অবস্থায়-- 

চাপ 2] 16 000, চাপ 1১5 10 002. 

আয়তন ৬7 -: 2'৮ লিটার আয়তন ৬2 কত? 

তাপমাত্রা 2") (27 47278) তাপমাত্রা 25 -(100+219)2, 
সু 200০4 "3734. 

215৯9520৮৬১ 
ঈতরা. 800 - স্সা্ 

715১৯2৮8782, বা ৬2 নটিহাট--$83 লিটার, উত্তর। 

জলের উপর সংগৃহীত গ্যাসের চাপ-জলের উপর ষে গ্যাস সংগ্রহ কর! 

হয় তাহ! আর্দ এবং জলীয় বাম্প দ্বারা সংপৃক্ত থাকে। ন্ুতরাঁং এই, গণাসের চাপ 
মাপিবার সময় জলীয় বাম্পের চাপের অস্তিত্ব বিবেচনা! কর! হয়। গ্যাস সংগ্রন্ 

করিবার পর গ্যাসজারের ভিতরের ও বাহিরের জল-তল সমান রাখা হয়। এই 

অবস্থায় বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সগ্যাসজারের মধ্যের আর গ্যাসের চাঁপ। 
কিন্তু আর্ গ্যাসের চাপ _ শুষ্ গ্যাসের চাপ+ পরীক্ষার তাপমাত্রায় সংপৃক্ত জলীয় 

বাম্পের চাপ। 
মনে কর, ?- বায়ুমগ্ডলীয় চাপ, 9 শু গ্যাসের চাঁপ অর্থাৎ গ্যাসের প্রকৃত চাপ 

এবং /- পরীক্ষাকালীন তাপমাত্রায় সংপৃক্ত জলীয় বাম্পেয় চাপ। 

স্থতরাং, ৮1) ”- বা 29---৭ 

অর্থাৎ, শুস্ক গ্যাসের চাপ -বানুমগুলীয় চাপ- জলীয় বাঁন্পের চাপ। 
উদ্দাহরণ 8. 7166 1007. চাপে এবং 1০ সেন্টিগ্রেডে জলের উপর 86 ০০৭ 

গ্যাস সংগ্রহ করা হইয়াছে । প্রমাণ অবস্থায় শুফ গ্যাসের আয়তন কত? 1” 

সেন্টিগ্রেডে জলীয় বাম্পের চাপ - 1] 010. 
36 ০.০. ০2. 8955 215 ০01160090. ০৬০1 %/201' 2. 120 210 766 10104 

01555016, 19015 005 01016 01 0) 015 885 2 ২... 2 1579101% 
0 80106009 ৮2000198207 11 1000, | 
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সমাধান _ 
দ্ধ গ্যাসের চাপ -বায়ুমণ্ডলীয় চাপ জলীয় বাম্পের চাপ 

₹(7156--11)- 748 [1010, 

৯ 2৬৫ _ ০৪৪ এই সমীকরণ ব্যবহার করিয়া (6নং উদাহছরণের ন্যায় ) 
1 ৮: 

760 ৮ ৬ টি 745 ১36 

217 27191411% 
272 ১৯746 ৯৮96 

বাড 2৮:22 
উদাহরণ 9. 27; সেন্টিগ্রেডে কিছু পরিমাণ গ]াস ও উহার মধ্যে অবস্থিত এক 

টুকরা কাচের মৌট আয়তন 100 ০,০.। চাপ ও তাপমাত্রা দ্বিগুণ করিলে উহাদের 
মোট আয়তন হয় 698 ০.০.। কাচের টুকৃরার আয়তন বাহির কর। 

4& 082100 0? 2 595 10660)61 ৮৮10) 2, [01509 01 019,59 10769,50165 

1009 ০.০. ৪ 2120, ৬৮151. 005 15595075 15 0০919150200. 01) 09101991- 
17619155000 ৮৬1০6 605 ৪0০৮৪ 90178) 1176 00001010760 ৮০010106 1৭ 

10010 0006 599 ০০, চি 005 ৮০1010600১6 015০6 01 61995. 

[ 77070 07/9875868 1 
সমাধান-_ | 

মনে কর, কাচের টুক্রার আয়তন ৬ ০.০: । 

সুতরাং প্রথম অবস্থায় গ্যাসের আয়তন (100-- ৬) ০.০. এবং পরিবন্তিত অবস্থায় 
উহ্থার আয়তন (593- ৬) ০.০*। 

প্রথম অবস্থায়-_ | পরিবততিত অবস্থায়-_ 

চাপ  -, মনে কর। | চাপ *গ১ 
তাপমাত্রা »- (27279): তাপমাত্রা -($4+ 218) 

- 8004 | -- 327০4 

আয়তন -_(1009- ৬) ০.০. | আয়তন -(১9৭-- ৬) ০.০. 

* (100-)১৮ (598. ৬)৯৪৮ 
স্বৃতরাং, 800. 7». পুরী শী 

বা, 82 (100--৬)-800 (89-8-৮)৮ 
বা, ৬ _ 1088 ০.০, 

অতএব, কাচের টুকৃরাটির আয়তন *. 1066 ০.০.) উত্ত । 



রা 

লি 
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অনুশীলনী 2 

1. বয়েলের স্তত্র এবং চার্লসের হৃত্রটি লিখ এবং ব্যাখ্যা কর । 

1. 50916 2170 55001917 30515295 12৮ 200. 0129115515৬. [2 5. 1970] 

2. পরম শুন্য কাহাকে বলে ১ পরম তাপমাত্রার স্কেল কি? প্রমাণ চাপ ও 

তাপমাত্রা বলিতে কি বোঝ ? 

2, ৬৮120 05 05010052210 ৮ ৬8179015005 05015106 5০218 ০0 

16100096190016 7 ৬৬1০৮ 00 00 [5921 105 076 5501559190 -.1,01108] 01 

8191)0910 [50010912,0016 2150 10159591016 2 

3. নির্দিষ্ট ভরের কোন গ)সের তাপমাত্রা, চাঁপ এবং আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক 

স্থির কর। 
9. 17902101151) 06 1615007 06ড561) 1610106190015) 01555016 210 

৮0100127012. 2121 70895 01 689. | 7.5. 1890 ] 
2 ১ 

4. বয়েলের সুত্রে ও চালসের হ্ত্রের সাহায্যে ্ স্নিত্য, এই সম্পর্ক 

নির্ধারণ কর। 

৬4. 120009, 110) 130%1৯১ 12 870] 01777155১ 19৬১ 07৩ £6180100 

তু 62101 লু 19 00179512101, 
মূ 

গঠাস-সমীকরণ বা অবস্থা সমীকরণটি কিরূপে পাওয়া যায় দেখাও । 
1০06 116 595 20090102 01760090101 0 50906. 

সংজ্ঞা লিখ--গ্যাসের প্রমাণ ঘনত্ব এবং অপেক্ষিক ঘনত্ব। 
1991)6 :-17010021] 00119115 070 10106554691 01 2 585, 

গযাসের তাপমাত্রা ও চাপের সহিত উহার ঘণত্বের সম্পর্ক কি? 

130 195 016 091)51/ 01 2 12089৭8. 0? 5985 191200 0০ 

16100196191016 270. 1016991016 2 

সহ ১২ ০১ ০0২ 0৭ 

6. 750 1510. চাপে একটি গ্যাসের আয়তন 500 ০.০, হইলে 860 101). 

চাপে এবং পুবের তাপমাত্রায় উহার আয়তন কত? 
১, 4 £55 075250155 500 ০.০ ৪ 70 1210), 01555016, ড/1)8৮ 5 

109 ৮০101)6 ৪6 650 17000. 1015550115 2170 01151702] 60006150152 

[808 44117 ০.০] 
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9. প্রমাণ চাপে একটি গ্যাসের আয়তন 400 ০.০.। বায়ুমগ্ুলীয় চাপের 

এক-পঞ্চমাংশ চাপে, অর্ধেক চাপে, 9 গুণ চাপে এবং 5 গুণ চাপে এ গাসের 

আরতন যথাক্রমে কত হইবে ? 
9. 4১525 01061 170108] [076553016 [06290155400 ০.০, 1790 

৮০1000৩ %৮1]] 16 0০০00105 011091 7. 701595015০১ ঠ১ 9১ 8 20050990116155 

169060615615 ? [ 47158. 2000 ০.০. 3 800 ০০, 3 18218 ০,০80 ০.০. ] 

10. নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন এক আয়তনের বায়ুর উপর চাপ প্রয়োগ করিয়া. 
উহার আয়তন পূর্ব আয়তনের 3 অংশ করা হইল। নূতন চাপ পূর্বের চাপের 

কত গুণ? 
10. & 01810601211 20909109110 09100109156016 195 ০01000159520 00 

ঠ0) 01 105 0115102] 50101756, ড৬17510 10010016 ০0100 101101 01595018 

19 1116 106৬ 101559019 ? [ 45. 6 গুণ ] 

11. 21 সেন্টিগ্রেডে একটি গ্যাসের আয়তন 2 লিটার । চাপ স্থির রাখিলে কত 

তাপমাত্রায় ইহার আয়তন 8 লিটার হইবে? 
1], 106 ৮০18105 0£ 2. 285 96 270 15 2 11065 3 26 ৮1296 010061- 

90012 ৮0010 40 0০009 8 11055, 01695016 16109.110105 10081051650 ? 

[ 875. 1115] 

19. একই আয়তন-বিশিষ্ট ছুইটি গ্যাসের একটি গ্যাস--2০* সেট্টিগ্রেডে এবং 

ছ্িতীয়টি 20০ সেট্টিগ্রেডে আছে। উভয় গ্যাস ০” সেট্িগ্রেডে থাকিলে গ্যাস” 

ছুইটির আপেক্ষিক আয়তন কত হুইবে ? 

19, [70 59.000165 06 £8565 ০০০10 016 5806 ৮০10016১10৮ 0108 425... 

৪--20০0 800 815 0056 2 20০. ড/1)7% 15 00611 1615055 %০]7005 

1021) 1000) 21৬ 0০ 2 [ &5, 29: 8258 ] 

18. 100 ০.০. আয়তনের একটি গ্যাসকে 0০ হইতে -80০এ শীতল করা 

হইল। আয়তনের সক্কোচন কত হইবে? 
19, 000 ০.০. 0 ৪. 295 ৪1৪ ০০0160. [00 0০, 6০--৪০০, 1 

15 01)6 ৫0100190610 11) ড0101705 2 [ 4115. 11 ০.০]. 

14. 780 1707. চাপে এবং 1০ সে্টিগ্রেডে কোন ভরবিশিষ্ট একটি গ্যসের 
আয়তন ] লিটার। 740 770, চাপে এবং 10৭ সেন্টিগ্রেডে উহার আরতন কত? 

14, 4৯ 10985 ০0? 625 0০০00155 1] 11065 2 150 200 780 001 
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[559815, ৬1050 ₹০101005 ০810 1৫ ০০০7 2 10-0০ ৪0 740 মে 
[01555016 [ 4719. 036, লিটার: 

15. 740 100. চাপে এবং 13” সেট্টিগ্রেডে একটি গ্যাসের আয়তন 190 ০:০*। 
প্রমাণ অবস্থায় উহার আয়তন কত ? ৃ 

16. 4৯ £59 0০০9155 190 ০.০, 2 8০ 200 740 0010. 1015591116, 

৬1790 ৮০106 ৮৮০1] 1 ০9০০0% 21 বা. 2 [ &175. 17659 ০.০, ! 

16, নিম্নলিখিত অবশ্থার আয়তনগুলিকে প্রমাণ অবস্থার আয়তনে পরিণত 

কর £-- | 

(1) 760 100). চাপে এবং ৪০ সেন্টিগ্রেডে 10 লিটার । ূ 

(11) 765 10. চাপে এবং ৪0” সেন্টিগ্রেডে 130 ০.০. | 

(1) 74] 000. চাপে এবং 89” সেন্টিগ্রেডে 2.5 লিটার । র 
(৮) 740 2010. চাপে এবং 18- সেন্টিগ্রেডে 110 ০.০. ৃ 

16. 001:500 079 101101175 50100555০06 595 0০ টব, ূ 

(1) 10 11055 ৪৮ 90:0০ 200 700 2010. 19153991116, ূ 

(11) 190 ০.০. ৪ 80:0০ 8100 755 [800- 01699016. ৰা 

(87) 25 0055 ৪6890 জন 74] 1010, 013$08৩, ৃ 
(1৮) 110 ০.০, 2 1৯০ 210 740 10000* 101555076, 

079. 06) 8:89 লিটার) (0) 10918 ০.০,$ (1) 2188 লিটার; 
(1৮) 1008 ০.০. ] ূ 

* 17. 160 7000, চাঁপে এবং 2? সেটিগ্রেডে নির্দিষ্ট ভরের কোন গ্যাসে, 
আয়তন 1000 ০.০, | 1520 010. চাপে এবং 82?” সেন্টিগ্রেডে ইহার আয়তন ক 

হইবে ? 
17, 48 21561) 10899 01৪. 585 090000195 ৪ ৮9101782 01 1000 ০.০. 2£ 7 

2180 100 [00, 701555016 01 08610015, ৬1720 501005 111 1 ০9০০0 
৪ 997০0 210 1620 1010, 0:555016 ০1 10১610011% ৯ [০81. 1, 5০], | 

[ &115. 1000 ০.০. 
18. প্রমাণ চাপে ও তাপমাত্রায় একটি গ্যাসের আয়তন 9.4 লিটার ্ 

100 £000. চাঁপে এবং কত তাপঙাত্রায় এই আয়তন 40 লিটার হইবে? ু 
18. 486 1096 50009150015 11] 294 11055 ০0৬ 695) ০118179]1. 

৪ টব, 2,0,১ 5500176 40 11066527009 10000. ? [ 8770. 17610 

19. 76 ০0. চাপে ০১ সেন্টিগ্রেডে নির্দিষ্ট ভরের কোন গ্যাসের আরত ৃ 
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2'5 লিটার । 150 ০0. চাপে এবং 546” সেন্টিগ্রেডে এই গ্যাসের আয়তন 
নির্ণয় কর। 

16. 48 51521010855 0 & 595 000০019155৪, ৮০1356০062৮ 11055 2 

05০ 2150 76 000. 10155957175 0£ 1061001. [71070 105 ৮০09০ 2 546০6 
2180 180 ০10+ 018550076০1 1791001%* [ 081. 1]. 5০. ] [105,398 লিটার ] 

20. 750 0, চাপে এবং ৪০০ সেন্টিগ্রেডে 250 ০.০. আয়তনের একটি গ্যাস 
সংগ্রহ করা হইয়াছে । 790 220). চাপে এবং 100” সেন্টিগ্রেডে উহার আয়তন 

কত হইবে? 
26. 250 ০.০, ০ & 989 216 ০01190150 9 750 1010, 01595016200. 20০০০, 

1120 5০010 06 0)6 ৬০100768700 1000. 01555016 200 1000 £ 
[ £175. 80271 ০০০০ এ] 

2]. একট বেলুনের ভিতর 19” সেন্টিগ্রেডে এবং 756 গা, চাপে 450 ০.০. 

ৰায়ু আছে'। বেলুনটিকে একটি খনিগর্ভে লইয়া গেলে উহার চাপ হইল 765 1777, 
. এবং তাপমাত্রা $* সেন্টিগ্রেড । বেলুনের আয়তনের হাস নির্ণয় কর। 
| 21. ০8109196655 01101006101) 10 5129 0£ 8 109110907 0? 17101) 

1 095 %0100109 19 460 0.০, ৪6 190 2170 750 1000. 0:5551115, ৮1761791091 

100 05 0০000] 01 8, 10106 01116 0175 01595015 5768 1010, 200 006 

$ 1912)106150016 8০0০. [ 475, 16+8 ০.০. ] 

"2. 755 28০, চাপে এবং 15০ সেন্টিগ্রেডে 691 ০.০, হাইড্রোজেন জলের 

উপর সংগ্রহ করা হইল। প্রমাণ চাপে ও তাপমাত্রায় শুফ হাইড্রোজেনের আয়তন 

+ নর্ণয় কর। 18 সেন্টিগ্রেডে জলীম্ন বাম্পের চাপ -1%"7 গাঘাও, ] 

1 22. 69] ০0,০,:0£ 17701095018 21500115050 ০৬০1 ৮951 2 180 

3010 755 10200, 01555015, 08100126605 ৮০101760015 1)0105217 

1 ঘি... 0, 16189102 01 20050905 ৮2000126180 7৮197 ঢা 

্ | 4১15, 6988 ০.০] 

1. 23. 768 17), চাপে এবং 14" সেন্টিগ্রেডে জলের উপর 8]? ০.০. অক্সিজেন 
[নংগ্রহ করা হইল। প্রমাণ চাপে ও তাপমাত্রায় শুফ অক্সিজেনের আয়তন কত? 

৪14০ সেট্টিগ্রেডে জলীয় বাশ্পের চাপ - 12 1000. 1 
| 29. 9117 ০.০, 01 02261) ৪16 001190650 ০৮০1 ৮2051 26 1450 2100 
টা 68 1000, 01555016, ৮196 ও 055 ৮০10186 91 পাগ ০৯০) 2 বৈ. 2.5? 

19০0: 01595015 ০ 9 ৪ 1450 7519 হামা? [057 896০০ ] 



বর়েলের চৃত্র ও চার্লসের হাত্র 4টি 

84160 1000. চাপে এবং 1?” সের্টিগ্রেডে জলের উপর সংগৃহীত একটি 
গ্যাসের আরতন 100 ০.০.। প্রমাণ চাপে ও তাপমাত্রায় গুফ গ্যাসের আয়তন কত? 
17০ সেন্টিগ্রেডে জলীয় বাঁষ্পের চাপ _ 144 001. 

্ 24. 4 6859 ০01160660 ০0৮21 ড/2.661) [098.911763 100 ০.০. ৪ 17০0 800 
750 1000), 01555018, ৬1১9৮ ৬111 106 005 ৮০910100506 015 595 8 

ব.7.7১, 22050510201 201150015 ৮210001 20 17150:55 1414 2ম, 

[ £05, 911 ০.০ ] 

25. ?60 11. চাপে খনিজ লবণের একটি কেলাস সহ কোন গ্যাসের আয়তন 

160 ০.০. চাপ বৃদ্ধি করিয়া 1000 001). করিলে যুক্ত আয়তন হয় 116"4 ০.০. । 

তাপমাত্রা অপরিবন্তিত থাকিলে এঁ কেলাসটির আয়তন কত? 

95, 4 50100)9 ০06 £95 0520)61 ৬10) 2 09909] 0£ £001 581 

1)99.50155 10 ০:০. ৪6760 1010. 01659016, (010 1515106 005 0155901 

(০ 1000 1010. 005. 00101011060 ৮০10006 09001863 11614 1০.0. 172 15 
[172 ড01017)6 01 005 0179021 2 1510102126016 15 ০01015071, 

[ ১0. 10 ০.০. ] 

20. পরম উঞ্ণত। কাহাকে বলে ? একটি গ্যাসের আয়তনের সঙ্গে পরম উষ্ণতার 

সম্পর্ক আলোচন! কর। 
5050 উষ্ণতায় কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেনের আয়তন 50 ঘন সেন্টিমিটার মাপা 

হইল । চাঁপের যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে, তবে -:$০০০ উষ্ণতায় & পরিমাপ 

গ্যাসের আয়তন কত হইবে? [ নু 5. 1969 ] [ 475,845 ০.০5] 



অধ্যায় ৪ 

প্রেলুসাকের গ্যাসায়তন সুত্র ও আভোগাড্োর প্রকল্প 
(0395 11755205 12৬ 0 £8590905 01129 2100 

4৯506801015 13519090106515 ) 

প্রকৃত পরীক্ষায় দেখ! গিয়াছে যে একই চাপে ও তাপমাত্রায়-_ 

| (1) এক আদ্রতন হাইড্রোজেন ও এক আয়তন ক্লোরিনের সংযোগে ছুই 

ি্দ হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। 

। লা ' 7 [বা 
হািরাজেল দান ক্লোনাইভ 

চিত্র ॥0 

হাইড্রোজেন, ক্লোরিন এবং হাইডৌোজেন ক্লোরাইডের আয়তনের অনুপাত 
£) 821 , ইহা একটি সরল অনুপাত । 
(2) ছুই আয়তন হাইড্রোজেন এবং এক আয়তন অক্সিজেন যুক্ত হইয়া ছই 

[ায়তন স্বীম উৎপন্ন হয়। 

2 আয়তল 1 আহ্মাতল 2 আমতন 
হাইডাজেল জআিহিক্তেন স্টী 

চিত্র 11 

, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও স্টীমের আয়তনের অনুপাত 2181 ইহা একটি 

বল অন্পাত। 

| (3) এক আয়তন নাইট্রোঙ্জেনের সহিত এক আয়তন অক্সিজেনের রাসায়নিক 
|লিনে ছই আয়তন নাইটরিক অক্মাইভ গ্যাস উৎপন্ন হয়। 
॥ 

| এ " এ ২ 1 | 
লাইট অতমাইত 

ঃ এপ 19 

॥ এখানে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইটিক অক্সাইডের আয়তনের অন্ুপাজ 

11821 ইহা একটি সরল অন্তপাঁত। 
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(4) এক আয়তন নাইট্রোজেন ও তিন আয়তন হাইড্রোজেনের সংযোগে ছুষ্ট 
আয়তন, আমোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয় । 

চিত্র 13 

| নাইট্রোজেন, হাইডোজেন ও আযমোনিয়া গ্যাসের আয়তনের অনুপাত 

£ 9221 ইহা একটি সরল অন্থুপাত। 
গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগের পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়া গে-লুসাক 1808 

ষ্টান্দে একটি শুত্র আবিষ্কার করেন। ইহার নাম গেলুসাকের গ্যাজারতন সূত্র 
! 38 18.559,055 12৮৮ 01 09.590119 ৮০1010)69 )। 

হুত্রটি এইরূপ- একই চাপে ও তাপমাত্রায় গ্যাসীয় পদার্থগুলি উহ্না- 
দের আয়তনের সরল অনুপাতে বিক্রিরা করে এবং বিক্রিরাজাঃ 
পদ্দার্থ গ্যাসীর হইলে উহার আয়তনও বিক্রিয়ক-গ্যাসের আনতনের 
সহিত সরল অনুপাতে থাকে! 

বার্জেলিয়াসের সিদ্ধান্ত ।/ 
৯ড+ল্টনের পরমাণুবাদ অন্বপ।রে-__ গে-লুসাকের গ্যাসায়তন হৃত্র অন্ুসারে-- 

বিভিন্ন "মৌলিক পদার্থ উহাদের বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ উহাদের 

শরমাণু-সংখ্যার সরল অনুপাতে যুক্ত | আয়তনের সরল অনুপাতে যুক্ত হয়। 

হ্য়। 
স্থতরাং বিভিন্ন গ্যাসের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উহাদের আম্তন এবং পরমাণু- 

ধধ্যার মধ্যে একটি নিকট সম্বন্ধ সহজেই অন্থমান করা যায়। সুইডিশ বিজ্ঞানী 

বার্জেলিয়াস (735:261105 ) ভাল্টনের পরমাণুবারদ এবং গে-লুসাকের গ্যাসায়তন 

হুৃত্রের মধ্যে সমঘ্যয় সাধন করিয়া! একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ইহাকে বার্জেলিয়াসের 

প্রকল্প (301:261552 10509079519) বলা হয়। প্রকল্পটি নিয়ন্ূপ--- 

নির্দিষ্ট চাপে ও তাপমাত্রায় সকল গ্যাসের সমান আয়তনে সমান সংখ্যক 

রমাণু থাকে । 
এই সময়ে মৌলিক ও যৌগিক, উভয় পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণাকেই 

র্মাগু বলা হইত। অণুর কল্পনা! তখন পর্যস্ত হয় নাই। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, 



4&8 রসায়ন--দ্বিতীয় খণ্ড 

নাইকট্রাজেন, ক্লোরিন ইত্যার্দি মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাকে সরল পরমাণু 
(51001216 2010 ) এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, জলীয় বাষ্প, আযমোনিয়া, নাইটিক 

অক্সাইড ইত্যাদি যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাকে যৌগিক পরমাণু ( ০90113070৫ 
8101) ) বলা হইত। 

বাস্তব পরীক্ষার ক্ষেত্রে বার্জেলিয়াসের প্রকল্প প্রয়োগ করিলে দেখা যায় যে ইহ! 

ডালটনের পরমাণুবার্দের গোড়ার কথা, অর্থাৎ পরমাণু ষে অবিভাজ্য তাহা স্বীকার 

করে না। নিয়ের উদ্াহরণের সাহায্যে ইহা বুঝিতে পারিবে । 

পরীক্ষায় দেখা যায় যে একই চাঁপে ও তাপমাত্রায়-_ 

৷ আয়তন হাইড্রোজেনের সহিত ] আক্নতন ক্লোরিন যুক্ত হইয়া 2 আয়তন 
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। | 

মনে কর, ] আয়তন হাইড়োঞেনে % সংখ্যক পরমাণু আছে । সুতরাং 

বার্জেলিয়াসের প্রকল্প অনুসারে, ! আয়তন ক্লোরিনে % সংখ্যক পরমাণু এবং 2 আয়তন 

হাইড্রোজেন ক্লোরাইডে ৪ সংখ্যক পরমাণু ( যৌগিক ) থাকিবে। 
অতএব, % সংখ্যক হাইড্রোজেন-পরমাণুর সহিত ?% সংখ্যক ক্লোরিন-পরুমাণ 

যুক্ত হইয়া %% সংখ্যক হাইড্রোজেন ক্লোরাইভ-পরমাণু ( যৌগিক ) উৎপন্ন করে ! 

1টি হাইড্রোজেন-পরমাণুর সহিত 1টি ক্লোরিন-পরমাণু, যুক্ত হইয়া এটি 
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড-পরমাণু( যৌগিক ) উৎপর করে। এসি 
৮. বলা যায় যে 1টি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড-পরমাণু (যৌগিক) উৎপন্ন হয় 
হাইড্রোজেন পরমাণু ও $ ক্লোরিন পরমাণুর সংযোগে । 

কিন্ত ডালটনের পরমাঁণুবাদ অনুসারে পরমাণু অবিভাজ্য এবং রাসায়নিক ক্রিয়া, 

পরমাণুর ভগ্নাংশ অংশ গ্রহণ করিতে পারে না।। ্ 

নিয়ের চিত্র হইতেও ইহা বুঝিতে পারিবে । 

০১ ভ্লেলিন ছাছীড্রোজেল ক্র কু ত্যান্তন ) (এক আযঘ্তন) (দুহ আমতন ) 

চিত্র 14 
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' দেখ, সমায়তন হাইড্রোজেন ক্লোরাইডে পরমাণু-সংখ]া হইতেছে হাইড্রোজেন বা 

ক্লোরিনের পরমাণু-সংখ্যার অর্ধেক। যদ্দি হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের পরমাগু-সংখ্যা 

সমান কর! হয়, তবে 4টি হাইড্রোজেন-পরমাণু এবং 4টি ক্লোরিন-পরমাণু হইতে টি 

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড-পরমাধু পাইতে হইবে। 

সুতরাং বার্জেলিয়াসের প্রকল্প গৃহীত হয় নাই। 

উ্ীর কয়েক বংসর পরে ( 181] খুস্টাব্ধে ) ইতালীয় বৈজ্ঞানিক আমাদিও 

আযভোগাঁড়ো। (4£১078৫109 2:5989010 ) পরমাণুবাদ ও গ্যাসায়তন শৃত্রের মধ্যে 

সঠিক সম্বন্ধ শ্াপন করিতে সক্ষম হইলেন। সমায়তন গ্যাসের মধ্যে 'সম-সংখ্যক 

 পদ্দার্থকণা থাকে, ইহা ঠিক। কিন্ত এই 

পদ্দার্থ-কপাগুলি পরমাণু নহে । পূর্বেই বলা 

হষইাছে যে, ভালটনের পরমাণুবাদে মৌলিক 

ও যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য 

কণার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না, উভয় 

প্রকার কণাকেই সাধারণভাবে পরমাণু বলা ২ 

হইভ। কিন্ত আভোগাড়ে! সবগ্রথম এই ২ ২২ ই 

জক্ুপ্রকার পদার্থ-কণার মধ্যে সুস্পষ্টরূপে টি 

পার্থক) নির্দেশ করেন এবং তিনিই অণুর 

অন্তিত্বের কল্পনা করেন। তিনি প্রস্তাব চিন মাহা মাজার 
(1776 8856) 

করিলেন-_ 

| (1) পদার্থের (মৌলিক বা যৌগিক ) যে ক্ষুদ্রতম কণিকা পৃথকভাবে অবস্থান 

* করিয়। পদার্থের মূল ধর্মগুলি প্রকাশ করিতে পারে তাহার নাম অগু (07০1501৩) | 

(2) মৌলিক পদার্থের থে ক্ষুদ্রতম এবং অবিভাজ্য কণিক] রাসায়নিক বিক্রিয়ার 

অংশ গ্রহণ করে, তাহার নাম পরমাণু (৪028) । 

(8) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের সময় অণুগুলি ভাঙ্গিয়া পরমাণুতে 

পরিণত হুয়। 

তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন গ্যাসের আয়তনের সহিত গ্য।সের অণু-সংখ]ার সম্বন্ধ 

রৃহিয়্াছে, পরমাণু-সংখ্যার নহে। তাই তিনি বার্জেলিয়াসের সিদ্ধান্ত সংশোধিত 

&( ২য় থণ্ড) 



৪০ রসার়ন-দ্বিতীয় খণ্ড 

করিয়া নিয়ন্ধপে প্রকাশ করেন। ইহাকে আ্যাভোগাড়োর প্রকল্প (4৮০2501০5 
1)[90055515) বল! হয় । 

প্রকল্পট এইরূপ নির্দিষ্ট চাপে ও তাপমাত্রা সকল গ্যাসের সমান 
আয়তনে মান সংখ্যক অণু থাকে। 

ইহার অর্থ, যদি কোন এক চাপ ৪ তাপমাত্রায় ]. ০০. হাইড্রোজেনে % সংখ্যক 

হাইড্রোজেন-অণু থাকে, তবে সেই চাপে ও তাপমাত্রায় 1 ০.০. অক্সিজেনে / সংখ/ক 

অণু, ] ০০ নাইট্রোজেনে % সংখ্যক অণু, 1০০ কার্বন ডাই-অক্সাইডে % সংখ্যক অণু, 

| ০.০. আযামোনিয়াতে % সংখ্যক অণু, 2 ০.০. হাইড্রোজেনে 2% সংখ্যক অণু,  ০:০+ 
কার্বন ডাই-অক্সাইডে 2% সংখ্যক অণু থাকিবে । 

আাভোগাড়োর প্রকল্প দ্বার! গযাসীয় বিক্রিয়ার ফলাফল যে ব্যাখ্য। কর! যায় তাহ! 

নীচের উদাহরণ হইতে বুঝিতে পারিবে । 

পরীক্ষায় দেখা যায় ষে একই চাপে ও তাপমাত্রায়-- 

1] আয়তন হাইড্রেজেনের সহিত ] আন্নতন ক্লোরিন যুক্ত হইম্বা আয়তন 

হাইড্রোজেন ক্লোবাইড উৎপন্ন হয় । 

মনে কর, 1 আয়তন হাইড্রোজেনে % সংখ্যক হাইড্রোজেন-অণু আছে। স্ুতবাং 
আযভোগাড়োর প্রকল্প অনুসারে ! আয়তন ক্লোরিনে % সংখ্যক ক্লোরিনঅণু ও গু 

আয়তন হাইডোজেন ক্লোরাইডে 2 সংখ্যক হাইড্রোজেন ক্লোরাইড-অণু আছে। 

অতএব, 
% সংখ্যক হাইড্রোজেন-অথুব সহিত % সংখ/ক ক্লোরিন-অণু যুক্ত হইয়া 2% সংখ্যক 

হাইড্রোজেন-ক্লোরাইড-অণু উৎপন্ন হয় 

1টি হাইড্রোজেন-অগুর সহিত 1টি ক্লোরিন-অণু যুক্ত হয়া টি হাইড্রোজেন 
র্লোবাইভ-অণু উৎপন্ন হয়, 

০ খু হাইড্রোজেন-অণুর সহিত ? ক্লোরিন-অগু যুক্ত হইয়া 1টি হাইড্রোজেন 
ক্লোরাইড-অণু উৎপন্ন হয়। 

অতএব, হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের 1টি অণুতে হাইড্রোজেনের ঠু অণু এবং 

ক্লোরিনের হুঁ অণু থাকে । 
পরমাণু অবিভাজ্য, কিন্তু অণু অবিভাজ্য নয়। যি হাইড্রোজেন ব! ক্লোরিনের অণুতে 

পরমাণু সংখ্যা যুগ্ম হয় তাহা হইলে হাইড্রোজেন বা ক্লোরিনের | অপুর অস্তিন্থ সম্ভব । 



গে-লুসাকের গ্যাসায়তন হুত্র ও আআভোগাড়োর প্রকল্প 31 

চিত্রের সাহায্যে ইহা সহজে বুঝিতে পার । নীচের চিত্রের প্রতিটি খর দ্বারা 
সম-আয়তনের গ্যাস বুঝান হইয়াছে । মনে কর, | আয়তন হাইড্রোজেনে 4টি অণু 

2500 1,192551-15555215555]. 
99 90] * 1০০০9; 1০০০০1০9০9০ 
হাীডোজল ক্রোল্নিন হা্ড়োজেন ব্রেগব্লাহ্ইড 
(এন আম্কতল ) (এন 09 (দু আম্মতল ) 

আনু ০০ অনু ভিডি ভ্রেসাইীভ তপু ০০ 

চিত্র 16 

আছে। সুতরাং একই চাপে ও তাপমাত্রায় সমায়তন ক্লোরিনেও 4টি অণু আছে 
এবং উৎপন্ন 2 আয়তন হাইড্রোজেন ক্লোরাইডে 8টি অণু থাকিবে । 

হাইয্োছেন ও অক্সিজেন হইতে স্টামের গঠনের চিত্র নিয়ে দেওয়া হইল । 

০999 ০9০০ 99০০ 
09990 | 9990 0000 আট রি 

্ প্ ৬ ০ ৪ 78 

ও হাইডমজ্ জপু 09 অক্সিজেন অলু00 স্টাজের অনু 909 

চিত্র ॥? 

অতএব, ডাল্টনের পরমাণুবাদের সহিত এবং গে-লুসাকের গ্যাসায়তন শৃত্রের 
সহিত আযাভোগাড়োর প্রকল্প সম্পূর্ণ সামঞ্জস্তপূর্ণ | 

আআভোগাড়োর প্রকল্প ও গে-লুসাকের গ্যাসায়তন জুত্র 
আযাভোগাড়োর প্রকল্পের সাহায্যে গেদুষাকের গ্যাসায়তন হুত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া 

সম্ভব হয়। 
মনে কর, 4১ গ্যাসের এ সংখ্যক অণু. এবং 4) গ্যাসের & সংখ্যক অগু যুক্ত হইয়া 

23 নামক একটি গ্যাসীয় যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে ; % ও % সরল পুর্ণ সংখ্যা । 
মনে কর, একই চাপে ও তাপমাত্রায় প্রতিটি গ্যাসের ০.০. আয়তনে % সংখ্যক অণু 
'আছে (আভোগাড়োর প্রকল্প অনুসারে )। 

& সুতরাং, 4 গ্যাসের ৪ সংখ্যক অণু আছে % ০.০ আয্বতনের গ্যাসে, 



৫ রসায়ন- দ্বিতীয় খণ্ড 
৪ 

এবং 7 গ্যাসের & সংখ্যক অণু আছে ); ০.০ আত্মতনের গ্যাসে, 

7 ?/ 
৫. (7:৮7. 

7 1 . 
সুতরাং বিক্রিয়ক-গ্যাস দুইটির আয়তনের অনুপাত 

যেহেতু £ ও % সরল পূর্ণ সংখ্যা, % :% একটি সরল অনুপাত । 
স্তর গ্যাসীয় পদার্থ উহাদের আয়তনের সরল অন্পাতে বিক্রিয়ায় অংশ 

গ্রহণ করে। ইহাই গে-লুসাকের গ্যাসায়তন হুর । 

আভোগাড়োর প্রকল্প ও ভাল্টনের পরমাণুবাদ 

আযাভোগাঁড়োর প্রকল্প পদার্থের গঠন সম্পর্কে এক নৃতন ধারণা দিয়াছে এবং 

ইহার ফলে ভাল্টনের পরমাণুবাদ সংশোধিত হইয়া নৃতনরূপে লিখিত তইয়াছে। 

সংশোধনগুলি নিয়রূপ-_ 

পন্ার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকা ছই প্রকারের-_অণ এবং পরমাণু । মৌলিক ও যৌগিক? 

যেকোন পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকা, যাহা স্বাধীনভাবে থাকিয়া পদার্থের নিজস্থ ধর্ম 

বজায় রাখে, তাহাকে অণু বলে। একই পদার্থের অণুগুলির ভর ও ধর্ম একই। 

বিভিন্ন পদার্থের অণুর ভর ও ধর্ম বিভিন্ন | 

মৌলিক পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম ও অবিভাজ্য অংশ রাসায়নিক বিক্রিয়াযস অংশ 

গ্রহণ করে তাহাকে পরমাণু বলে । 

মৌলিক পদার্থের অণুগুলি একই প্রকার এক বা একাধিক পরমাণু লইয়] গঠিত । 

মৌলিক পদার্থের অণুকে মৌলিক অণু (61616171915 0701800]6) বলে। যৌর্গিক 

পদ্দার্থের অণুগুলি বিভিন্ন প্রকারের পরমাণু লঙ্টয়া গঠিত। যৌগিক পদার্থের অণুকে 

যৌগ্সিক অণু (০0100020 100180016) বলে । রর 

রাসায়নিক সংযোগ-কালে পদ্দার্থের অণুগুলি পরমাঁথুতে বিশ্লিষ্ট হয় এবং এই 

পরমাণুগুলি নির্দিষ্ট ও সরল সংখ্যার অনুপাতে সংযুক্ত হইয়া নূতন যৌগিক পদার্থের 
অণু গঠন করে। 

আাভোগাড়োর প্রকল্পের প্রয়োগ 

আভোগাড়োর প্রকল্পের প্রয়োগ করিয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ অন্ুসিদ্ধান্ত ও পদ্ধতি 

পাওয়া গিম্বাছে । নিয়ে এ বিষয়ে আলোচন! করা হইল। 



গে-লুসাকের গ্যাসারতন হুত্র ও আভোগাড়োর প্রকলপ 59 
ডি 

ন্ট গ্যাপীয় মৌলিক পদার্থের অগু অন্ততঃপক্ষে ছুইটি পরমাণু লইয়া গঠিত । 

৬9) গযাসীয় পদার্থের আণবিক গুরুত্ব উহার আপেক্ষিক ঘনত্ব (হাইড্রোজেনের 

তুলনায় )-এর ছিগুণ। 

83 প্রমাণ চাপে ও তাপমাত্রায় ষে কোন গ্যাসীয় পদার্থের এক গ্রাম-অণুর 
'মায়তন 294 লিটার | 

২২৫) 'আয়তন-সংযুতি হইতে গ্যাসীয় পদার্থের সংকেত নিরণ়। 
৪) মৌব্রিক পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয়। 

২৫৮ গ্যাসীর মৌলিক পদার্থের অণু অন্ততঃপক্ষে দুইটি পরমাণু 
লইয়া! গঠিত। 

(1) আযাভোগাড়োর প্রকল্পের সাহায্যে পূর্বে দেখান হইয়াছে (পৃষ্ঠা $0) যে__ 
হাইড্রোজেন ক্লৌরাইডের 1টি অণুতে হাঁইড্রোজেনের গু অণু এবং ক্লোরিনের 

ক্র অণু থাকে । ৯ 

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, হাইড্রোজেন ও ক্লোর্িনের যৌগিক পদার্থ । সুতরাং 

ইহার প্রতি অণুতে একটি হাইড্রোজেন-পরমাণু এবং একটি ক্লোরিন-পরমাণু থাকিবে । 

কারণ, ডাল্টনের পরমাণুবাদ অনুসারে পরমাণু অবিভাজ্য। এই একটি হাইড্রোজেন- 

পরমাণু 2 অণু হাইড্রোজেন হইতে এবং একটি ক্লোরিন পরমাণু 3 অণু ক্লোরিন হইতে 

আসিয়াছে । সুতরাং বল। যায়ঃ 

হাইড্রোজেনের অণুতে কিংবা ক্লোরিনের অণুতে অস্ততঃপক্ষে ছুইটি পরমাণু 
'াছে। 

কোন আযাসিডের প্রাতস্থাপনীয় হাইড্রোজেন সোডিয়াম ধাতু দ্বার! প্রতিম্থাপিত 

' ইয়া সোডিয়াম লবণ উৎপন্ন করে, ইহা তোমরা জান। আযাসিডে প্রতিশ্থাপনীক় 

হাইড্রোজেন-পরমাণু ষতটি থাকে, সোডিয়াম-লবণের সংখ্যাও ততটি। হাইড্োক্লোরিক 
'অযাসিডের সোডিয়াম লবণের সংখ্যা একটি। সুতরাং ইহার অণুতে একটি প্রতি- 

স্বাপনীয় হাইড্রোজেন-পরমাণু আছে। 
& অণু হাইড্রোজেন হইতে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের 1 অণু পাওয়া যায়। আবার 

হাইড্রোক্লোরিক আযসিডের অথুতে 1টি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। 
অতএব, হাইড্রোজেনের তু অণু-]টি হাইড্রোজেন-পরমাণু, 

»* হাইড্রোজেনের ? অণু _ টি হাইড্রোজেন-পরমাণু, 
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স্থতরাং হাইড্রোজেনের অণুতে দুইটি পরমাণু আছে, অর্থাৎ হাইড়োজেন দ্বি- 
পরষাগুক.! (৭19007710) | 

২০৫) পরীক্ষায় দেখা যায়__ 
2 আয়তন হাইড্রোজেন ও ] আয়তন অক্সিজেন যুক্ত হইয়া 2 আয়তন স্টী 

গঠন করে। 
মনে কর, | আয়তন হাইড্রোজেন % সংখ্যক হাইড্রোজেন-অণু আছে। নুতরাং 

আযভোগাড়্রোর প্রকল্প অনুসারে 

2 অণু হাইড্রোজেন 77 অণু অক্সিজেন _ 2 অণু স্টীম, 

বা 2 অণু হাইড্রোজেন+] অণু অক্সিজেন - 2 অনু স্টীম, 

বা, ] অণু হাইড্রোজেন+র অণু অক্সিজেন-1 অথু স্টাম। 

স্টীম, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ । স্মতরাং ডাল্টনের পরমাণু 
বাদ অনুসারে উহার এক অথুতে অস্ত্তঃ 1টি অক্সিজেন-পরমাণু থাকিবে, কারণ পরমাণু 
অবিভাক্দ;। আর এই অক্সিজেন-পরমাণুট নিশ্চয়ই আসিয়াছে অক্সিজেনের ঠু অণু 

হইতে । সুতরাং অক্সিজেনেব অণুতে অন্ততঃপক্ষে দুইটি পরমাণু আছে, অর্থাৎ 

অকিজেন দ্বি-পরমাণুক | 

এইরূপে দেখা যায় যে, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ক্লোরিন, নাইট্রোজেন সৃতি « 

গ্যাসীযর় মৌলিক পদার্থগুলি দ্বি-পরমাণুক | ন্ুতরাঁং উহাদের সংকেত যথাক্রমে ঢা 2) 

09, ০19, 51 

২২ গ্যাসীয় পদার্থের আণবিক গুরুত্ব উহার আপেক্ষিক ঘনত্বের 
(7.1) দ্বিগুগ। 

কোন পদার্থের একটি অণু হাইড্রোজেনের একটি পরমাণু অপেক্ষা যতগুণ ভারী : 

তাহা এ পদার্থের আণবিক গুরুত্ব । অর্থাৎ, 

পদার্থের একটি অণুর ওজন 
হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ওজন 

গ্যাসীপ় পদার্থের আপেক্ষিক ঘনত্ব ( 86 পৃষ্ঠ! দেখ ।] . 
_ নির্দিষ্ট আয়তনের গ্যাসীয় পদার্থের ওজন 
সমান আয়তনের হাইড্রোজেনের ওজন | একই চাপে ও তাপখান্াহ ] 

মনে কর, এ চাপে ও তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট আয়তনের গ্যাসীয় পদার্থে % সংখ্যক 

আণবিক গুরুত্ব _ 
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এ. 

অণুআছে। সুতরাং আাভোগাড়োর প্রকল্প অনুসারে সমান আল্রতনে হাইড্রোজেনের 

অণুর সংখ্যাও %। 

অতএব গ্যাসীয় পদার্থের আপেক্ষিক ঘনত্ব 

_গ্যাসীয় পদার্থের % অপুর ওজন 
হাইড্রোজেনের % অগুর ওজন 

_%৯গ্যাসীয় পদার্থের | অগুর ওজন 
% হাইড্রোজেনের 1 অণুর ওজন 

_ গ্যাসীয় পদার্থের 1 অগণুর ওজন 
হাইড্রোজেনের 1 অণুব ওজন 

_গ্যাসীয় পদার্থের 1 অণুর ওজন (কারণ, হাইড্রোজেনের অথুতে 
হাইড্রোজেনের : 2 পরমাণুর ওজন 

ছইটি পরমাণু আছে ) 
_গ্যাসীয় পদার্থের ! অণুর ওজন 

2১৫ হাইড্রোজেনের ] পরমাণুর ও ওজন 

_3১৫গ্যাসীর পদার্থের ৷ অণুর ওজন 
হাইড্রোজেনের 1 পরমাণুর ওজন 

শন »গ্যাসীয় পদার্থের আণবিক গুরুত্ব। 

গ্যাসীয় পদার্থের আণবিক গুকত্ব - 2১ উহার আপেক্ষিক ঘনত্ব। 

কোন গ্যাসীয় পদার্থের আণবিক গুরুত্ব [| এবং আপেক্ষিক ঘনত্ব 79 হইলে-_ 

[৮9], বা ০. 

সুতরাং গ্যাসীয় পদার্থের আপেক্ষিক ঘনত্ব জানা থাকিলে উহার আণবিক গুরুত্ব 

নির্ণয় করা যায়। 

সঠিক হিসাবে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব 10083 এ সম্পর্কে পরে 

আলোচন! করা হইয়াছে । নুতরাং হাইড্রোজেনের আণবিক গুরুত্ব 2016 এবং 

ও ও _ 1 সেক্ষেত্রে $17- 2016 1) বা, 7-2%:0$ | 

গ্রাম-পরমাণু পারমাণবিক গুরুত্বকে গ্রামএককে প্রকাশ করিলে 
ভাহাকে গ্রামপরমাথু (£7870-90০07) ব। গ্রাম-পারমাণবিক গুরুত্ব (৪19০০ 
90010 96191) বলে। অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব 161 সুতরাং গ্রাম- 
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পরমাণু অক্সিজেন বলিলে 16 গ্রাম অক্সিজেন বুঝায়। 1 গ্রাম-পরমাণু ম্যাগনেসিয়া 

24 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, কারণ ম্যাগনেসিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব 2%। 

গ্রামঅণু- কোন পদার্থের আগবিক গুরুত্বকে গ্রাম-এককে প্রকাশ 
করিলে তাহাকে পদার্থ টির গ্রাীম'অণু (91907 100150016 01 0190) [10016 

011701) ব। গ্রাম-আগণবিক গুরুত্ব (61210 2)01600191 %5151)) বলে । 

অক্সিজেনের আণবিক গুরুত্ব 3%। ম্থতরাং ৪2 গ্রাম অক্সিজেনকে এক গ্রার্ম অণু 

অক্সিজেন বা অক্সিজেনের গ্রাম-আণবিক গুরু্থ বলে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের এক 

গ্রাম-মণু 44 গ্রাম । কারণ, ইহার আণবিক গুরুত্ব 441 

৬৪. প্রমাণ চাপে ও তাপমাত্রায় যে কোন গ্যাসীয় পদার্থের এক 
গ্রাম-অণুর আয়তন 22'4 লিটার। 

আপেক্ষিক ঘনত্বেব সংজ্ঞ| হইতে লেখ যায়-- 

শ্যাসীয় পদার্থের আপেক্ষিক ঘনত্ব (নু -1) 

_ প্রমাণ চাপে ও তাপমাত্রায় | লিটার গ্যাসীয় পদার্থের ওজন 
প্রমাণ চাপে ও তাপমাত্রায় 1 লিটার হাইড্রোজেনের ওজন 

_ প্রমাণ চাপে ও তাপমাত্রায় | লিটার গ্যাসীয় পদার্থের ওজন 
0:0898 

স্তরাং প্রমাণ চাপে ও তাপমাত্রায় | লিটার গ্যাসীয় পদার্থের ওজন 
- 00898 * আপেক্ষিক ঘনত্ব 

ঠা _0.0898১ 
* নুনু 

এখানে 1 -গ্যাসীয় পদ্দার্থের গ্রাম-মআণবিক গুরুত্ব 

অতএব 

ৃ ঘা প্রমাণ চাপে ও ভাপমাত্রায | 00898 ৮ হটাত ) গ্রা্ গ্যাসীয় পদার্থের £ট16 

আয়তন ”” 1 লিটার, 

প্রমাণ চাপে ও তাপমাত্রায় 1! গ্রাম গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন 
2016 7০. 

-ঢ:ট৪৪ ₹22"% লিটার । 
সুতর1ং বল। যার যে, গ্রমাণ চাপে ও তাপমাত্রায় যে কোন গ্যাপীয় পদার্থের 

এক গ্রাম-অধুর আয়তন সর্দ| 22 লিটার হইবে। এই 24 লিটার আরতনকে 
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'্যাসীয় পদার্থের গ্রাম-আণবিক আয়তন (21917-1001500121 ৮০010100501 

1019: %010006) বলে । সকল গ্যাসের উপর বয়েল ও চার্লসের সংযুক্ত হুত্রের 
ফল একই। সুতরাং যে কোন্ন-নিরদিষ্ট চাপে ও তাপমাত্রায় সকল গ্যাসের গ্রাম- 
আণবিক আগ্পতন সমান। 

প্রমাণ চাপে ও তাপমাত্রায় এক গ্রাম-অণু ষে কোন গ্যাসের আয়তন 924 

লিটার। আযাভোগাড়োর প্রকল্প অন্তসারে প্রমাণ চাপে ও তাপমাত্রায় যে কোন গ্যাসের 

24 লিটার আয়তনে সমান সংখাক অণু থাকিবে । সুতরাং বলা যায় যে, কোন 

পদ্দার্থের এক গ্রাধ-অথুতে সমান সংখ্যক অণ থাকে । এই সংখ্যাকে আযাভো- 

গাড়োর সংখ্যা (45089801093 টি 810061) বলে। আযভোগাড়োর সংখ্যার 

সংকেত বব এবং খ-এর পরিমাণ 602 * 102১ । 

যে কোন গ্যাসের এক গ্রাম-অণুতে অগণুর সংখ্যা ষে একই তাহ। নিম্নরূপ 

দেখান যায়। 

(1) হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব || হাইড্রোজেন ঘি-পরমাণুক, অতএব 

উহার আণবিক গুরুত্ব । মনে কর, একটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর প্রকৃত ওজন ৫ গ্রাম, 
অতএব একটি হাইড্রোজেন-অণুর ওজন হইবে 26 গ্রাম । 

লট 

] 
স্তর]ং এক গ্রাম-অণু হাইড়োজেনে অগুর সংখ্যা 7 ৪১ রি 

(2) আযামোনিয়ার আপেক্ষিক ঘনত্ব 8'। সুতরাং ইহার আপবিক গুরুত্ব 

(2১86) বা 171 অর্থাৎ আামোনিয়ার একটি অণু একটি হাইড্রোজেন-পরঙ্গীণু 

ছপেক্ষা 1? গুণ ভারী। 

অতএব, আামোনিধার একটি অণুর প্রকৃত ওজন হইবে 119 গ্রাম। 
] 

হুতরাং এক গ্রাম-অণু আমোনিয়াতে অণর সংখ্য। ।1০- নু 

(8) কার্বন ডাই-অক্সাইডের আপেক্ষিক ঘনত্ব 2, অতএব উহার আপবিক গুরুত্ব 

(2 % 22) বা 44 | অর্থাৎ, কার্বন ডাই-অক্মাইডের একটি অণু একটি হাইড্রোজেন- 

পরমাণু অপেক্ষা 44 গুণ ভারী । সুতরাং কার্ধন ডাই-অক্সাইডের একটি অণুর প্রকৃত 

জন 446 গ্রাম । 

সুতরাং এক গ্রা্ম-অগু কার্বন ডাই-অক্সাইডে অণুর সংখ্যা ₹৫০- 
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এইরূপে আরও উদাহরণের সাহায্যে দেখান যায় যে, যে কোন গ্যাসের এক গ্রাম- 

অণুতে অণুর সংখ্যা একই | যেহেতু এক গ্রাম-অণু গ্যাসে একই সংখ্যক অণু আছে, 

আযাভোগাড়োর প্রকল্প অনুসারে একই চাপে ও তাপমাত্রায় এক গ্রাম অণুর আয়তন একই 

হইবে । প্রমাণ চাপে ও তাপমাত্রায় এই আঙতন 22"% লিটার, ইহা পূর্বেই দেখিয়াছ। 

আযাতভোগাড়োর প্রকল্প হইতে নিয়রূপে আপবিক গুরুত্বের সংজ্ঞা! দেওয়া! যাইতে 

পারে। 

গ্যাসীয় অবস্থায় কোন পদার্থের ষত গ্রামের আয়তন প্রমাণ চাপে 
ও ভাপমাত্রায় 24 লিটার, তত গ্রাম এ পদার্থটির গ্রামে প্রকাশিত 
আপবিক গুরুত্ব এবং গ্রাম-ওজনের সংখ্যাটি উহার আণবিক গুরুত্ব। 

২৫ আয়তন-সংযুতি হইতে গ্যাসীয় পদার্থের সংকেত নির্ণয় । 
(1) পরীক্ষা হইতে জানা যায়__ 

2 আয়তন হাইড্রোজেন এবং ] আক্কতন অক্সিজেন যুক্ত হইয়া 2 আয়তন স্টীম 

গঠিত হয়। | 

মনে কর, ] আয়তন হাইড্রোজেন গ্যাসে % সংখ্যক অণু আছে। আযাভোগাড়োর 

প্রকল্প অন্নসারে একই চাপে ও তাপমাত্রায় সমায়তন গযাসে অণু-সংখ্যা সমান । ৃঁ 

সুতরাং, 2, অণু স্টীম গঠিত হয় 2 অণু হাইড্রোজেন এবং 7 অণু অক্ি- 

জেনের সংযোগে, 

বা, 2 অণু স্টীম গঠিত হয় 2 অণু হাইড্রোজেন এবং | অণু অক্সিজেনের সংযোগে, 
বা, | অণু স্টীম গঠিত হয় 1 অণু হাইড্রোজেন এবং & অণু অক্সিজেনের সংযোগে, 

বা, | অণু স্টাম গঠিত হয় 2 পরমাণু হাইড্রোজেন এবং | পরমাণু অক্সিজেনের 

সংঘোগে । কারণ, হাইড্রোজেন অণু এবং অক্সিজেন-অণু ি-পরমাণুক । 
সুতরাং স্টীমের সরল সংকেত, [7201 

স্টীমের আপেক্ষিক ঘনত্ব ৪3 সুতরাং ইহার আপবিক গুরদ্থস2১9-1৪। 

কারণঃ আণবিক গুরুত্ব 9৮ আপেক্ষিক ঘনত্ব। 

মনে কর, স্টীমের আণৰিক সংকেত (1150) » ৫ একটি সরল পূর্ণ সংখ্যা । 
স্বতরাং (175 0) 7 18 ৰা, (2১1 +1%16)2-18 

বা, 1827০ 18, বাস! 

সুতরাং স্টীমের আণবিক সংকেত, 7201 
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(8) পরীক্ষা হইতে জানা যায়-_ 

1 আয়তন নাইট্রোজেন এবং 3 আরতন হাইড্রোজেন যুক্ত হইয়া 2 আক্ততন, 
আযামোনিয়! গঠিত হয়। 

মনে কর, ] আয়তন নাইট্রোজেনে % সংখ্যক অণু আছে। আযভোগাড়োর 

প্রকল্প অনুসারে, একই চাপে ও তাপমাত্রায় সমায়তন গ্যাসে অণু-সংখ]া সমান । 

স্থতরাং, % অণু নাইট্রোজেন এবং 8%, অণু হাইড্রোজেন যুক্ত হইয়া! 2% অণু. 

আযমোনিয়! উৎপন্ন হয়| 

বাঃ 1 অগু নাইট্রোজেন এবং 3 অণু হাইড্রোজেন যুক্ত হইয়া 2 অণু আযামোনি। 
উৎপন্ন হয়, 

বা, 2 পরমাণু নাইট্রোজেন এবং 6 পরমাণু হাইড্রোজেন যুক্ত হইন্া 2 অণু 
আমোনিয়া উৎপন্ন হয়। 

কারণ, | অণু নাইট্রোজেন-2 পরমাণু নাইট্রোজেন এবং 1 অণু হাইচুড্রাজেন 
"2 পরমাণু হাইড্রোজেন। 

॥ পরমাণু নাইট্রোজেন এবং ৪ পরমাণু হাইড্রোজেন যুক্ত হইয়া 1 অনু 
আগামোনিক্] উৎপন্ন হয়। 

*. ,** আমোনিম়ার স্রল সংকেত; 75 । 

মনে কর, আামোনিয়ার আণবিক সংকেত (137), যেখানে ? একটি সরল 
পূর্ণ-সংখ্যা । 

আযামোনিয়ার আপেক্ষিক ঘনত্ব 8"; অতএব ইহার আঁপবিক গুরুত্ব 
৮ 2১6৪6-17। 

ম্তরাং (নও )৮-11 বাঃ (৮৮1418১1007, 

বা, 17211) বা 2-1 

স্থতরাং আমোনিয়ার আণবিক সংকেত, বিন । 

(3) পরীক্ষা হইতে জানা যায় 

কার্বন ডাই-অল্সাইডে সম-আয়তনের অক্সিজেন আছে। অর্থাৎ 1 আয়তন 

কার্ধন ডাই.অন্তাইডে 1] আয়তন অক্সিজেন আছে। 

মনে কর, ] আয়তন কার্ধন ডাই-অক্সাইডে % সংখ্যক অণু আছে। 
আযভোগাড়োর প্রকল্প অনুসারে, একই চাপে ও তাপমাত্রায় সমায়তন গ্যাসে 
অণুস্সংখ্যা সমান । 
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স্থতরাং, % অণু কার্বন ডাই-অক্সাইডে % অণু অক্সিজেন আছে, 

বা, 1 অণু কার্বন ডাই-অক্সাইডে ] অণু অক্সিজেন আছে, 

অক্সিজেন দবি-পরমাণুক। স্থতরাং 1 অণু কার্বন ডাই-অক্সাইডে 2 পরমাণু 

"অক্সিজেন মাছে । 

সুতরাং কার্বন ডাই-অক্সমাইডের সংকেভ 50১-রূপে লেখা যায়, যেখানে ৮- 

একটি কাবন ডাই-অক্মাইডের অধুতে কার্বন-পরমাণুর সংখ্যা। 

কার্বন ডাই-অক্মাইডের আপেক্ষিক ঘনত্ব 22; স্থুতরাং ইহার আণবিক গুরুত্ব 
০2১92 _ 44 | 

অতএব, 0০৪0) 744 বা, ৮*12+2%16- 44 

বা, 122-1% বা, ৮-] 

স্থতরাং কার্বন ডাই-অক্সাইডের আণবিক সংকেত, 0৮। 

(4) পরীক্ষা হইতে জানা যায়, 

কার্বন মনোক্সাইডে উচ্ভার অর্ধআয়তন অক্সিজেন আছে, অথাৎ 2 "আয়তন 

কার্ধন মনোক্সাইডে 1] আয়তন অক্সিজেন আছে । 

মনে কর, 1 আয়তন কার্বন মনোক্সাইডে ॥ সংখ্যক অণু আছে । আযাভোগাড়োর 

গ্রকল্প অনুসারে, একই চাপে ও তাপমাত্রায় সমায়তন গ্যাসে অপু-সংখ্যা সমান |. 
স্থৃতরাং, 2, অধু কার্বন মনোক্সাইডে অণু অক্সিজেন আছে । 

বা, | অণু কার্বন মশোক্সাইডে ঠু অথু বা] পরমাণ অক্সিজেন আছে। 

কারণ ] অণু অক্সিজেন 2 পরমাণু অক্সিজেন । 

স্থতরাং কার্বৰ মনোক্সাইডের সংকেত €%0-রূপে লেখা যায়, যেখানে ৮- এক. 

অণু কার্বন মনোক্সাইডে কার্বন-পরমাণুর সংখ]া। | 
কার্বন মনোক্সাইডের আপেক্ষিক ঘনত্ব 145 সুতরাং ইঞ্বার আপবিক গুরু 

০5 ছু ১] 4 লু 8 | 

অতএব, ৮০৪0)-_-296, বা ০৮1৪1৮16728, 

বা 12 1 বা) ৮5] 

নুৃতরুাং কার্বন মনোক্সাইডের আণবিক সংকেত, 501 

১২/ মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণন 
পারমাণবিকতা। হইতে-কোন মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থের পারমাণবিকভা 
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' (8602)1010) অর্থাৎ উহার প্রতি অণুতে পরমাণু-সংখ্যা কত তাহ! জানিলে' 
নিম্ন সম্পর্ক হইতে উহার পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় কর] যায়। 

আণবিক গুরুত্ব 
পারমাণবিকতা। রর 

গ্যাসটির আপেক্ষিক ঘনত্ব (]7-1) নির্ণয় করিয়া উহাকে দ্বিগুণ করিলে' 
গ্যাসের আণবিক গুরুত্ব পাওয়। যাঁয়। কারণ, আণবিক গুরুত্ব» 2 আপেক্ষিক ঘনত্ব । 

পরীক্ষার সাহায্যে দেখা যায় যে আর্গনের আপেক্ষিক ঘনত্ব 199৮1 সুতরাং 

উহার আণবিক গুরুত্ব ১1998 - 899 | আবার, আর্গনের পারমাণবিকতা। || 

স্বতরাং আর্গনের পারমাণবিক গুরুত্ব ৮ 89+9-:-1 ৯39.9 1 

ক্যানিজারোর পদ্ধতি (0911715221055 1050009)। 

আযাভোগাড্রোর প্রকল্পের সাহায্যে বিজ্ঞানী ক্যানিজারো সর্বপ্রথম মৌলিক 

পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। 
মৌলিক পদার্থ গুলি একই রকম পরমাণু লইয়া গঠিত এবং পরমাণুগুলি অবিভাজ্য ৃ 

আবার, যৌগিক পদ্দার্থগুলি একাধিক বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। 

স্থতরাং কোন যৌগিক পদার্থে উপাদদানমৌলের কোনটিরই একটির কম পরমাণু 

'্টাকিতে পারে না। ইহা ক্যানিজারোর পদ্ধতির মূল নীতি। 

পদ্ধতিটি নিয়কূপ-_ 

(1) যে মৌলিক পদ্বার্থটর পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় করিতে হইবে তাহার. 
এরূপ কয়েকটি পদার্থ লইতে হয় যাহারা গ্যাসীয়, অথবা যাছার্দিগকে সহজে 

গ্যাসে পরিণত কর! যাঁয়। 

(9) প্রত্যেকটি গ্যাসীয় যৌগিক পদার্থের আপেক্ষিক ঘনত্ব (1371) নির্ণয় 

করা হয়। আপেক্ষিক ঘনত্বকে দ্বিগুণ করিয়া! প্রত্যেকটির আপবিক গুরুত্ব বাহির 

কর! হয়। 

(8) রাসায়নিক বিশ্লেষণের সাহায্যে এ যৌগিক পদার্ঘগুলিতে মৌলিক পদার্থটির 

শতকরা মাত্র! নির্ণয় করা হয়। অতঃপর প্রতিটি যৌগিক পদার্থের এক গ্রাম-অগুতে 

মৌলিক 'পদার্থাটির কত গ্রাম আছে তাহা গণনা করা হয়। যদি বহু সংখ্যক যৌগিক 

পদার্থ লইয়া এইরূপ পরীক্ষা করা যায় তাহা হইলে অন্ততঃ এরূপ একটি যৌগিক 

পদার্থ পাওয়। যাইতে পারে যাহার অণুতে মৌলিক পদার্থটির একটি মাত্র পরমাণু 

পারমাণবিক গুরুত্ব - 
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আছে? সুতরাং যৌগিক পদার্থ গুলির এক গ্রাম-অথুতে মৌলিক পদার্থের যে ওজন 
সর্বাপেক্ষা কম তাহাই মৌলিক পদার্থটর গ্রামে প্রকাশিত পারমাণবিক গুরুত্ব। 

ইহাকে সংখ্যায় প্রকাশ করিলে সেই সংখ্যা মৌলিক পদার্থটর পারমাণবিক গুরুত্ব। 

* নিয়ে দুইটি উদাহরণ দেওয়। হইল । 

1) অবিিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয়। 

| আপেক্ষিক : আপবিক গুরুত্ব গক্সিজেনের | গ্রাম-অথু্ডে 
'অক্ি্জেনের যৌগ ঘনত্ব : (-2১আ. শতকরা মাত্রা | অক্সিজেনের 

[রে 2 
জলীয় বাষ্প 9. ; 18 88.89 | 16 গ্রাম 

কার্বন ডাই-অক্মাইড 22. 1 44 1214 | 8 ১, 

সালফার ট্রাই-অক্সাইড 40 | 80 60 48 ১ 

কার্বন মনোক্সাইড 14 98 ১7114 16 5, 

নাইটিক অক্সাইড 16 90 584 16 » 
নাইট্রাস অক্সাইড ?% 44 864 16 ১ 

ফসফরাস পেশ্টল্সাইড 71 142 563 80 ১১ € 

নাইট্রোঙ্গেন টে্রক্সাইড। 46 92 896 64 ১, 

সালফার ডাই-অক্সাড] 821 64 ১0 88৮ 

উপরি-উক্ত যৌগিক পদার্থগুলির গ্রাম-অণুতে অক্সিজেনের সর্বাপেক্ষা কম ওজন 
16 গ্রাম। সুতরাং অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব 161 

[ যৌগিক পদার্থের শতকরা মাত্রা হইতে যৌগিক পদার্থের গ্রাম-অধুতে মৌলিক 
পদার্থটির ওজন কিরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা প্রথম চাঁরিটি ক্ষেত্রে দেখান হইল। 

100 গ্রাম জলীয় বাম্পে অক্সিজেন আছে 88৪? গ্রা্, 
89 

18 গ্রাম জলীয় বাম্পে অক্সিজেন আছে সর 418) 

বা, (:৪889১৯18)-106 গ্রাম। 

সেইরূপ, কার্বন ডাই-অক্সাইডের গ্রাম-অণুতে অক্সিজেনের ওজন 
(1274 44)-32 গ্রাম 
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সালফার ট্রাই-অক্সাইডের গ্রাম-অণুতে অক্সিজেনের ওজন 
০6০১৯ ৪০-৮4৪ গ্রাম । 

কার্বন মনোক্সাইডের গ্রাম-অণুতে অক্সিজেনের ওজন 
» 714১6287516 গ্রাম । ] 

(2) কার্বনের পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় 

আপেক্ষিক মাণবিক গুরুত্ব কার্বনের 

1 (--2১৮ আ.. .শতকর] মাত্রা গ্রাম-অণুতে 
কাধনের যৌগ রদ 

(71) ূ ঘনত্ব) ' (বিশ্লেধণের কার্বনের ওজন 

| ৷ সাহাযো) ূ 

কার্বন মনোক্সাইভ ! 14 28; 4286 1 -4986 ১2৪ -19 গ্রাম 
কার্বন ডাই-অক্সাইভ গু 44; 272 | গাথা ৮4৫12 
মিথেন [৪ 16 ; ?৮ 16১৫16-12 , 
ইথেন র 15 0 ৰ 60 ৪0১৪0 2% ৯ 

ইখিলীন | 14 ৰ 28. 1 ৪৮7 1 ৪চ7 2৪24 ৯ 
আযাসিটিলীন | 13 2 | 9৫-3 ৃ 928 ১৫2৫» 4 ১ 
বেন্জিন 188 78: 123 1 998*78-18 রে 
শাঁপ থালিন 64 128 9375 70875187120 , 
ইথাইল আলকোহল | 28 | 46,517 75217১46১2৫ » 

উপরি-উক্ত যৌগিক পদার্থ গুলির গ্রান্-অণুতে ফার্বনের সর্বাপেক্ষা কম ওজন 
12 গ্রাম । সুতরাং কার্বনের পারমাণবিক গুরুত্ব 11 

কযানিজারোর পদ্ধতিতে সঠিক পারমাণবিক গুরুত্ব পাওয়| যায় না। পদ্ধতির 

সীমাবদ্ধতা এই-যে সকল মৌলিক পদার্থ বু সংখ্যক গ্যাপীয় বা উদ্ধায়ী 

যৌগিক পদার্থ গঠন করিতে পারে কেবলমাত্র তাহাদের পারমাণবিক গুরুত্ত 

নির্ণয় করা সম্ভব । 
ক্যানিজারোর পদ্ধতির নীতি হইতে পারমাণবিক গুরুত্বের সংজ্ঞা নিম্নকূপে 

বলা যাইতে পারে। 

কোন একটি মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন যৌগের গ্রাম-জণুতে 
মৌলিক পদার্থটির যে ক্ষুদ্রতম ওজন বর্তমান তাহা৷ মৌলিক পদার্থটির 
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গ্রামে* প্রকাশিত পারমাণবিক গুরুত্ব ও গ্রাম-ওজনের সংখ্যাটি উহ্ছারু 
পারমাণবিক গুরুত্ব । 

আযাভোগাড়োর প্রকল্প রসায়নে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আনিয়াছে। 
পদার্থের নিত্যতাবাদ ও পরমাণুবাদের ন্যায় আযাভোগাড়রোর প্রকল্পের গানও রসায়নে 

খুব গুরুত্বপূর্ণ । পদার্থের অণুর কল্পনা এই প্রকল্পেই সর্বপ্রথম করা হয় এবং অণু ও 
পরমাণুর মধ্যে হুম্পষ্ট পার্থকা ইহার সাহায্যে নির্ণয় করা হইয়াছে । ইহা গে-লুসাকের 
পরীক্ষালন্ধ ফলের ব্যাখ্যা করিয়াছে এবং ডাল্টনের পরমাণুবাদের সংশোধিত রূপ 

দিয়াছে । এই প্রকল্পের সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ অন্থুসিদ্ধান্ত এবং পদ্ধতি সহজেই পাওয়া 
পিয়াছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে । প্রত;ক্ষ পরীক্ষার সাহায্যে 

আযাঁভোগাড্রোর প্রকল্প প্রমাণিত করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এই প্রকলন অবলম্বন 

কৰিয়৷ যে অন্ুসিদ্ধান্তগুলি আসিয়াছে তাহ সবদাই অন্রীস্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । 

এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। এই সমস্ত কারণে প্রকল্পটিকে 

লুত্রের মর্যাদা দেওয়া হয় এবং ইহাকে আাভোগাড়োর জুত্র ( 4£968010+8, 

[9ম ) বলা হইয়া থাকে। 

উদ্ধাহরণ 1. গ্রাম-অণু হিসাবে প্রকাশ কর £ 

100 গ্রাম 005; % গ্রাম [7১509+1 

15001595 117 10000199101 €190071701500165 (01 00155 ) -- 

100 5. 0099 + 28. ০. 75১04. 

সমাধান-_ 
(1) ০০১-এর আণবিক গুরুত্ব - 1242৮ 16 » 4) 

০০এ-এর গ্রাম-অণুল 44 গ্রহ, 

44 গ্রাম 095-1 গ্রাম-অণু 005 
টু ) ১৯৭0৪ ও 100 গ্রাম ০০--৮৫4 বা 2278 গ্রাম-অপু+ উত্তর | 

(2) 115১04-এর আণবিক গুরুত্ব -(৮ 1178214১616) 88, 
115১0-এব গ্রাম-অণু - 98 গ্রাম । 
98 গ্রাম 75১05-1 গ্রাম-অণু [7904১ 

98 গ্রাম চ2504- বি বা 0286 গ্রাম-অণু, উত্তপ । 
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ড় 

: -উদ্ধাহরণ 2. 25 গ্রাম-অণু ব৪2003-এ কত গ্রাম লৌডিয়াম কার্বনেট 
আছে? 

[70 [02 51519 01 52০03 915 01552101025 000159 ? 

জমাধান--০25003-এর আণবিক গুরুত্ব_ (2৮ 9১+-/2+9 ৯16). 106 

1 গ্রামঅণু ০০০৪ -196 গ্রাম । 
2৮ গ্রাম-অণু 5০০3 - (106 ১৮25) বা 265 গ্রাম, উত্তর | 

উদাহরণ 8. প্রমাণ অবস্থায় 25 লিটার কার্বন ডাই-অক্মাইডের ওজন নির্ণয় 

কর। 

051001965 006 15151) 01 25 110155 01£ ০210017 01050106 2 তি... 

সমাধান- কার্বন ভাই-অক্সাইডের (0০095) আণবিক গুরুত্ব (1242 ১16) ব| 

44, অতএব ইহার আপেক্ষিক ঘনত্ব (44-2) বা 221 

প্রথম প্রণালী-_ প্রমাণ অবস্থান যে কোন গ্যাসের এক গ্রাম-অণুর আয়তন 

29'4 লিটার, 

প্রমাণ অবস্থায় 224 লিটার কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ওজন 44 গ্রাম, 

প্রমাণ অবস্থায় 25 লিটার কার্বন ভাই-অক্সাইডের ওজন 

44 ১৫ 20.,7, 
2 -বা 49) গ্রাম, উত্তর | 

দ্বিতীয় প্রণালী-_প্রমাণ অবস্থায় ] লিটার যে কোন গ্যাসের ওজন 

-গ্যাসের আপেক্ষিক ঘনত্ব ৮ প্রমাণ অবস্থায় 1 লিটার হাইড্োজেনের ওজন । 
প্রমাণ অবস্থায় ! লিটার হাইড্রোজেনের ওজন - 0:089 গ্রাম, 

প্রমাণ অবস্থায় 1 লিটার কার্ধন ডাই-অক্সাইডের ওজন 
- (9৮ 0089) গ্রাম, 

প্রমাণ অবস্থায় 2 লিটার কার্ধন ডাই-অক্মাইডের ওজন 
»৮ (22 ১৫0-089 ৮ 2:৮) বা 4895 গ্রাম, উত্তর | 

উদাহরণ 4. 10: গ্রাম আযমোনিয়ার প্রমাণ অবস্থায় কত আয়তন হইবে? 
৮1910 ৮০125 ৬০৫1৭ 06 ০০০0150 105 1012 8. ০ 20310171921 

১ ত6,8, 
$ (২য় খণ্ড) 
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সমাধান--আযামোনিয়ার (টাও) আপবিক গুরুত্ব (1449) ব| 11, অতএব 

ইহার আপেক্ষিক ঘনত্ব (17--2) বা ৪। | 

প্রথম প্রণালী-_1? গ্রাম আযমোনিয়ার প্রঙ্গাণ অবস্থায় আয়তন 224 লিটার, 

102 গ্রাম আমোনিয়ার প্রমাণ অবস্থায় আয়তন নর 

্ বা 1844 লিটার, উত্তর । 

দ্বিতীয় প্রণালী--0'089 গ্রাম হাইড্রোজেনের প্রমাণ অবস্থায় আম্মতন 1 লিটার, 
(0089 ৮88) গ্রাম আমোনিয়ার প্রমাণ অবস্থায় আয়তন 1 লিটার, 

] 102 
0.089 %8:5 

7 বা 1348 লিটার, উত্তর । 

শঙদাহরণ 5. 0898 গ্রাম ওজনের একটি গ্যাসের 27০ তাপমাত্রায় এবং 
150 100. চাপে আয়তন 222. ০.০.| গ্যাসটির আপেক্ষিক ঘনত্ব ও আপবিক 

গুরুত্ব নির্ণয় কর। ] 
0898 €. ০ ৪. 055 065065 22-7 ০.৩. ৪1 27৭0 200 10 গামা, 

0:5595016. 08100191615 1619652 06105165 2170 01569 15 17016000121 

$/0121)1. [ 0910 1,190. ] 

সমাধান প্রমাণ অবস্থায় গ্যাসের আয়তন ৬ হইলে, 

160১৬ 7180 ৯22" 
219 - 214212 

_160১222"7 ৯ 218 
760৮ 800 

প্রমাণ অবস্থায় 089৪ গ্রাম গ্যাসের আয়তন - 200 ০.৩.- ০ লিটার । 

গ্রথম প্রণালী-_ প্রমাণ অবস্থায় 0.2 লিটার গ্যাসের ওজন » 089 গ্রাম, 
(0:31 5 প্রমাণ অবস্থায় 2274 লিটার গ্যাসের 'গজন-:50৮522£ 

1০2 গ্রাম আমোনিয়ার প্রমাণ অবন্থায় আয়তন 

ব -199*)১9১9- 400 (আসন্ন মান ) 

বা 44 গ্রাম। 

নুতরাং গ্যাসের এক গ্রাম-অণু _ 4% গ্রাম 

অতএব, গ্যাসের আণবিক গুরুত্ব 44 

এবং উদ্ধার আপেক্ষিক ঘনত্ব _44-- 2» 22, উত্তর | 
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দ্বিতীয় প্রণালী-_প্রমাণ অবস্থায় ০2 লিটার গ্যাসের ওজন -৮0'893 গ্রাম, 

প্রমাণ অবস্থায় 0"2 লিটার হাইড্রোজেনের ওজন - (02 ৮0089) গ্রাম 
| _ 0893 ৃ 

গ্যাসের আপেক্ষিক ঘনত্ব 75) ৮2207, 

এবং গ্যাসের আণবিক গুরুত্ব - 2 ১৫22:0? » 44-14, উত্তর | 

উদ্দাহুরণ ৪. 270 সেট্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ও 7180 মিলিমিটার চাপে এক লিটার 
গ্যাসের ওজন 1218 গ্রাম। গ্যাসটির আণবিক গুরুত্ব নির্ণয় কর। 

(0105 1105 01 585 26970 200 780 2210, 701539815 9151)5 1216 6. 2 

5810019165 (106 10019001151 ৮9121) 01 06 595, [১ 5. টিসঞো0, 1968 ] 

অমাধান- প্রমাণ অবস্থায় এক লিটার এ গ্যাসের 

85 তীয় ঠা? 9955 রিটা 
প্রমাণ অবস্থায় 0984 লিটার গ্যাসের ওজন - 1218 গ্রাম 

২ ৮:৮. গ2ঞলিটার ০৯ ৮2622 
বা 9919 গ্রাম । 

গ্যাসটির আণবিক গুরুত্ব _ 2913, উত্তয় । | 

» উদাহরণ ?. & গ্রাম ওজনের একটি গ্যাসের 210 তাপমাত্রায় এবং 740 0202, 

চাপে আক্রতন কত নির্ণয় কর। গ্যাসটির আপেক্ষিক ঘনত্ব 16 । 
170 006 ৮010106 10100) 111 105 09০00019150 0 5 6. 01 9,685 ৪ 

27০0 2110 740 0010. 01599015, :612056 4610910 ০ 0১০ £৪5 19 16. 

সমাধান-__গ্যাসের আপেক্ষিক ঘনত্ব 16, অতএব ইহার আপবিক গুরুত্ব 821 

সুতরাং, 8 গ্রান গ্যাসের প্রমাণ অবস্থায় আয়তন - 224 লিটার, 

১ গ্রাম গ্যাসের প্রমাণ অবস্থায় আয়তন - টা বা 385 লিটার । 

যদি 270 এবং 740 171. চাঁপে এই আয়তন ৬ হয়, তাহা হইলে 
7140১৬760১9 
2712182 , 29 

760 ৮8" ১300 
হই... ২7৮ ৯১2 ৭0 

বা, [এটসনাত -ঃ 
নির্পেয় আয়তন. 8'95 লিটার, উত্তর । 
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অনুশীলনী ৪ 
1. গে-লুলাকের গ্যাসা়তন চুত্রটি উদ্দাহরণ সহ লিখ । 
1,51806 200 11109056908 1770539,055 12৬ 0: 9556005 ড0100025, 

॥[ 7. 5. 105210৮৮ 3961১ 1964 (০01000-)১ 1968 (০0100. 1967 2 1970 ] 

2. আযাভোগাড়োর প্রকল্প গৃহীত হইবার কারণ কি? প্রকল্পটি লিখ । 
2, 5126 150 10 0১০ : 90006002 ০ 4£5069.01025 10090106515 2 

11201701265 005 0050০006515, 

8. আযাভোগাড়োর প্রকল্পটি লিখ। 
8. 56906 45955010925 1, 

| 17.19. 77707. 1960, 1961 (607710.)১ 1664) 1966১ 66 (001/.)১ *+70- 

(0০%.) ] 
4 আভোগাড়োর হত্রের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, কোন গ্যাসের আণবিক গুরুত্ব 

উহার আপেক্ষিক ঘনত্বের ছিগুণ। 
4. ৯০০৬ 10) 00610610০06 /506801055 19৬1 01006 0176 1010119. 

75151) 01 2 625 15 ৮102 119 16121606105 

[17.:9৮77070, 71960, 71964, 1968 ; 71970 (0০%৮,) ] 

5. আযাভোগাড়োর শৃত্রের সাহায্যে কিন্ধপে মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক 
গুরুত্ব নির্ণয় করা যায় দেখাও। 

ট,. 9170৬ 105 £১502201075 18 1055 76617 00011560101 015 
0616611001190101% 01 006 21010010 16151)6 01 2 9191009171, 

| :17,19. 77007). 7961 (০01)1.) ] 

6. হাইড্রোজেনের একটি অণুতে ছুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে, ইহা কিরূপে 
প্রমাণ করিবে ? 

6. 17097 70010 ৮০0. 0105 0080 ৪ 00150018 0£ 17701095617 
০01005105 (0 20008 ? 

7. আযাভোগাড়ৌর প্রকল্প কিরূপে (৪) গে-লুসাকের গ্যাসার়তন" হুত্রটি ব্যাখ্যা 
করে, এবং (2) ডালটনের পরমাণুবাদ সংশোধিত করে তাহা দেখাও । 

7, 91507 10 45508801055 17509110659 (9) 50181075020 [09920+3 
12 0 £952005 010165১ (1.5. 1070] 810 (0) 01001665 1)2110105 
2:600)10 0901, 

8. গ্যাসের “আপেক্ষিক ঘনত্ব” এবং “আপবিক গুরুত্ব বলিতে কি বোঝ তাহ 



গে-লুসাকের গ্যাসায়তন শৃত্র ও আযাভোগাড়োর প্রকল্প 89 

ব্যাখ্যা কর। আ্যাভোগাড়ে।র প্রকল্পের সাহায্যে কিরূপে ইহাদের মধ্যে লম্পর্ক নির্ণয় 

করিবে ? | 

8,.15001811, 019811% 0)৪ 0752.71015 01 005 51005 ০161505৩ 4515107? 

8100. ৮0101900191 61510 8001190. 00 68935. [০৬ 15 £১৮০৪৪:০%৪ 

1১5190005515 856. 0 ০011506 0556 ০ ? 

9. কিরূপে প্রমাণ করিবে যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও ক্লোরিনের প্রতি অধুতে 

বথাক্রমে দুইটি করিয়। পরমাণু আছে? 

9,170 ৮৮0010 /00 0:0০ 0১96 5201 01 096 08016000155 06 050766105 

10109551 2100 010191606 000691) 15505065615 (৬০ 20015 ? 

10. প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ হইতে নিয়লিখিত গ্যাসগুলির আপবিক সঙ্কেত নির্ণয় কুর। 
€ একই তাপমাত্রায় ও চাপে গ্যাসগুলির আয়তন মাপা হইয়াছে । ) 

(2) কার্বন ডাই-অক্সাইডে সমায়তন অক্সিজেন আছে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের 

আপেক্ষিক ঘনত্ব 22। | 

(৮) ছুই আয়তনের হাইড্রোজেন এক আয়তনের অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া 
ছুই আয়তনের স্টীম উৎপন্ন করে । স্টীমের আপেক্ষিক ঘনত্ব 9। 

(০) কার্বন মনোক্সাইডে উহার অর্ধআয়তন পরিমাণ অক্সিজেন আছে। ইহার 

আপেক্ষিক ঘনত্ব 141 

(0) এক আয়তনের হাইড্রোজেন এক আয়তনের ক্লোরিনের সহিত যুক্ত হইয়া 
ছুই আয়তনের হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড গ্যাস উৎপর করে। গ্যানটির আপেক্ষিক 
ঘনত্ব 18'25। হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন-অণু ছি-পরমাণুক। 

10. 13060006 5 28916001921 101000125 ০06 035 29599 নি 

92109 [00 075 5120 09991520015, (উ০0100059 ০0? 68555 13 

006250120 01091 92002 001701010179 0 (50)196190110 270 0:699501৩.) 

() 02102 010%:106 00170517515 ০৬7. ৮01176 ০01 05055 3 05 
161205৩0615 ০1 ০8100 080%105 15 29, 

[7,195 77227. 71969 (6০77.) ] 

(9) 7৮০ ৮০101065 0 19010501) ০00201)5 আগ) 006 ৮০105 ০ 

95961) 00 0110 ৮০01005550 96620)- 70051515055 0617510  ০৫ 
9068, 15 9, হ 
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(০) 09101) 0001)05:106  ০011517895 10216 105 ০0) ৮০100)5 ০৫ 

03051) 16 06106 81551) 0320 105 1515055 067510 15 14. 

[17.9. 71227. 1964 ] 

(0) 0926 ০10106 0:11)/0105510 10010101155 10) 0178 ৮০010002০01 

০1910110500 00 (০ ০0110069501 1)501:001)10110 2010 525, [২6181015 

06151 01 0)5 595 19 1825, 156 10015000059 ০1 1750109৩1) 200 ০: 

01710117)5 218 019010010, [ 71. 5. 77707, 2960 ] 

1]. অক্সিজেনের একটি অণুর ওজন এবং অক্সিজেনের আণবিক গুকুত্ব-_এই 
ছুই-এর মধ্যে পার্থক্য কি বল। অক্সিজেনের গ্রাম-আপবিক গুরুত্ব এবং গ্রাম-আণবিক 
আয়তন বলিতে কি বোঝ ? উহার মান কি? 

11502300151 10) 15105151009 00 9%55517১ 0০ 0106151)06 0906612 

(176 5151) 01 006 12001600165 2100 0106 10016500191 6151), ৬৬175 ০০ 

০০ 01005151900 105 (2) £1810-0001600151 51510 (0) £1800-0001500191 

9০116 0৫ 03075617016 01617 ৮21065. 

12. প্রমাণ কর, এক গ্রাম-অণু যে কোন গ্যাসের প্রমাণ অবস্থায় আয়তন 294 

লিটার । ্ / 

19, 5100” 08 026 51510005016 0£ 205 985 ০০০00155 224 11055 

8... 

19. রসায়নশান্ত্রে ভোগাড়োর প্রকল্পের বিভিন্ন প্রক্নোগ উল্লেখ কর। 
19. 17015865 1106 5211005 90111০801005 ০ 4১59890705 17500116915 

1) 11610015075, 44 

14. সংজ্ঞ। লিখ £-- 

(৪) গ্রাম-পারমাণবিক গুরুত্ব; (১) গ্রাম-অণুঃ (০) আণবিক আয়তন ?, 
(৫) আযাভোগাড়োর সংখ্যা । 

14. 1060176 :-৮ 

(৪) £1507-20010010 6151) 7 (0) 51210400016 3 

(০) 20191 %০10006 ) (0) : 45096901075 1)001051 3 

16, গ্রাম-অণু হিসাবে প্রকাশ কর £--২ 

50 গ্রাম ক্যালসিয়াম কাবনেট ; 4 গ্রাম পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইভ ; 189 গ্রাম 

সালফার ভাই-অক্সাইড $ 12 গ্রাম নাইটক আযাসিড। ূ 
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16. 15501555 10. 00101051০01 01507100155 
806. ০8101000 02000120905 7 4 £. 00909991010 17401091027 199 €, 

৪01101)101 ৫105:105 3 39 2. 01010 ৪০1৫. 

[205 05 গ্রাম-অণু 7 00714 গ্রাম-অথু ; 20628 গ্রাম-অণু$ 019 গ্রাম-অগু] 

16. গ্রাম হিসাবে প্রকাশ কর £-- 
 গ্রাম-অগু আমোনিয়া; 0:28 গ্রাম-অণু সালফিউরিক আযাসিড ? 15 গ্রাম-অণু 

অনার্র ফেরিক ক্লোরাইড । 
16. 525001655 1 512105 :-77 

9 10)0195 0 810801019 ) 025 05019 ০0: 911001711110 20107 18 

[00159 ০01 21011701005 [61110 01)101106. [ 4189, 94 5. 248 5. 7 298 £.] 

1. ওজন নির্ণয় কর £₹_ 
(০) ব.[.৮.তে 100 ০.০. হাইড্রোজেন ক্লোরাইড $ (৮) .]',৮.তে ৪৪ 

লিটার অক্সিজেন 7 (০) বি.[.০.-তে & লিটার কার্বন মনোক্সাইড | 5 
17, 05100156509 6151) 01 ১ 

(৪) 100 ০.০. 01175010561) 01)101102 ৪ ২... 

(0) 98 110595 01 0%5501 2 7.0, 

(০) 5 11059 01 0910017 101005105 25 বিশ, 

[ 475. (৪) 01629 £., 7; (0) &£-$ 0০) 625 £-] 
18. ব.[.১,-তে আয়তন নির্ণয় কর £_ 

(৪) 8 গ্রাম নাইট্রোজেনের ;) (9) 71%6 গ্রাম হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের ; 
(০) ০:68 গ্রাম আমোনিয়ার | 

18, 081001865 006 ০1006 2 ১.0, 9০০010150105-- 

(৪) 84 9. 01 01010291) (9) 1416 £. 01050109561 0100101106১ (০) 0,688 £, 

01 20010010719, র 

[ 105, (৪) 672 লিটার ; (১) 8"96 লিটার ? (০) 0896 লিটার ] 
19. প্রমাণ অবস্থায় এক লিটার গ্যাসের ওজন 1:96 গ্রাম। গ্যাসটির আগবিক 

গুরুত্ব কত? 
19, 0291106০062. 885১ 106290150 26 ২.1. %/6161)8 1'968 £€. 

17215 605 00016001281 ৬6151) 01 016 225 ৪ [ 05. 44 ] 

20. 409 গ্রাম ওজনের একটি গ্যাসের প্রমাণ অবস্থায় আয়তন ৪ লিটার । 
গ্যাসটির আণবিক গুরুত্ব নির্ণয় কর। 

0, &02 5. ০01 2 589 00001 8 11065 2. ২... 081001915 05 

[01500191 51511606009 283. [ 05 80 ] 
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79 রসায়্র--ছ্িতীয় খণ্ড 

2]. প্রমাণ অবস্থায় 26 লিটার গ্যাসের ওজন নির্ণয় কর। গ্যাসটির আপেক্ষিক 
ঘনত 52॥ 

21, 521001956 (175 16151) 01 218 11055 0 2 555 ৪1 1, 2005 

12121155 091291 ০0 085 925 13 98, [ 4175, 8 £, ] 

22. কিছু পরিমাণ গ্যাসের ওজন 0844 গ্রাম এবং 210 তাপমাত্রায় ও 750 

101. চাঁপে উহ্হার আয়তন 804 ০.০. | গ্যাসটির আপেক্ষিক ঘনত্ব ও আণবিক গুরু 
নির্ণয় কর । 

22. 4 5207016 01885 61210150844 5. 00000193 ৪804 ০. ০, ৪6 

210 800 760 1000. 01535015,  0510019509 105 1612656 06179107, ৪170 

2158 165 10)01800191 5151). [ 15, 1411] 7 23122 ] 

28. 180 তাপমাত্রায় এবং 740 277. চাঁপে 882 ০.০. আয়তনের গ্যাসের 

ওজন 0'403 গ্রাম । গ্যাসটির আণবিক গুরুত্ব নির্ণয় কর। 
9, 682 ০.০, 01 2 895১ 169,900 2180 2170 740 10007, [016551116 

০121) 0403 €. 08100191610 15091500121 ৮121217, [ 415 317] 

24, ] গ্রাম ওজনের কোন বান্পের 120০ তাপমাত্রায় ও 745 17007. চাপে 
আয়তন 891" ০.০। উহ্হার আণবিক গুরুত্ব কত? 

24, 15. 01 8 58001) 1762.507150 2৮ 1900 2100 74 05, ০০০00 

99149 ০.০, 9080 05 15 0001500191 6121) 1 | 4505, 84 ] 

25..১0"11] গ্রাম ওজনের একটি গ্যাস জলের উপর সংগ্রহ করা হইয়াছে । 

120 তাপমাত্রায় এবং 756 [1). চাপে ইহার আয়তন 86 ০.০.। গ্যাসটির 

আপেক্ষিক ঘনত্ব এবং আপবিক গুরুত্ব নির্ণয় কর। 1০ তাপমাত্রায় জলীয় বাম্পের 
চাপ 1] 202, 

96, 01111 6. 0159 £9%59 ০01160050০6 ৮/851 [062,519 36 ০০, 

৪ 120 220 76 100. 01555015, 081091906 006 1618055 06175107 2170 

1 19015011121 96121) 10051010, 06 8006005 ৪001 211290০০101 00100, 

| 4105, 3618 7195] 

26. 0175 গ্রাম ওজনের একটি গ্যাসের আয়তন 17০ তাপমাত্রায় এবং 
160 £009, চাপে কত হইবে? গ্যাসটির আপেক্ষিক ঘনত্ব 321 



গে-লুসাকের গ্যাসায়তন শ্ত্র ও আযাভোগাড়োর প্রকল্প 13 

26, ৬191 ০0310 106. 0176 5010136 ০০০০%$০০] 0 0115 €. 01 & 25 

৪1 170 2170 756 12277, 01559016 ?0105 1919055 02107916 06 036 £55 

19 89. [ £05. 02896 লিটার ] 

21, 180০ তাপমাত্রায় এবং 168 1000. চাপে 830 ০.০. আয়তনবিশিষ্ট 

গ্যাসের ওজন নির্ণয় কর। গ্যাসটির আণবিক গুরুত্ব 168 | 
27, 081001905 01)5 915176 0£ 890 ০.০. 012. 685 10)62,50160 ৪. 

182০0 2170 768 [01, 70153950116.00116 12001500121 91510 01 009 695 19 

168. [ 4১109, 15 £. 7] 

28. একটি মৌলের কতকগুলি উদ্বায়ী যৌগের আপেক্ষিক ঘনত্ব যথাক্রমে 8', 

18, 2 এবং 46 | এ উদ্বায়ী যৌগগুলিতে মৌলটির শতকরা পরিমাণ যথাক্রমে 

828, 46", 636 এবং 804 হইলে মৌলটির সম্ভাব্য পারমাণবিক গুরুত্ব কত 17 

28. 0176 16191155 0617516159 ০01 ৪, 12101101061 01 %09196119 001000005 

০1 21 61505676515 00000 00 106 8:১১ 18) 22) 2170 46 £590090015515 ; 

৪110 016 09106101955 0 006 21917917611 056 ০0101900105 ৮৮০1৪ 

16605০11591 82:3১ 466) 696 2100 804. 1796 15 005 70101021915 9001015 

৭1৩12 01 016 616117017 ? [ 215, 14] 

29. প্রমাণ অবন্থাযর় এক লিটার হাইড়োজেনেয় ওজন 0089 গ্রাম । (৪) এক 

গ্রাম-অণু হাইড্রোজেন ; (9) এক গ্রাম-অথু যে কোন গ্যাসের প্রমাণ অবস্থায় কত 
আয়তন হইবে ? 

01029 গ্রাম ওজনের কোন পদার্থকে বাম্পীভৃত করিলে বাম্পের আয়তন 210 
তাপমাত্রায় এবং 700 1010. চাপে হয় 555 ০,০.। পদার্থটির গ্রাম আণরিক 

গুরুত্ব নির্ণয় কর। 
9, 076 1105 ০01 1)5 09952. ৪ বব... 15155 0089 ঠা, 519 

15 0৩ ৮০1100)5 0০0০80190 9 টব... 07 (8) 0106 €1910-000150018 0 

15019555 (0) 0179 51900-000109018 ০ 8177 00881 €85 ? 

01022 5. 068. 301099705 ড/1857. %20011580 0০003185 86৮ ০.০, ৪ 

210 2100 760 2000, 01555015710 006 2100001500151 ৬5151060006 
90119512170, [ 77. 19, 77201. 21965 ] 

[ 78, ৪) 2265 লিটার; (১) 22:65 লিটার ; 45:93 গ্রাম, ] 



14. রসান্ন-_ছ্িতীয় খণ্ড 

80. একটি মৌল 1:-এর ছুইটি গ্যাসীয় হাইডরাইড, 4 এবং 8 আছে । 4 এবং 3 

যৌগ দুইটিতে 7, মৌলের শ্রতকরা পরিমাণ যথাক্রমে 716 এবং 80 ভাগ এবং উহাদের 
আপেক্ষিক ঘনত্ব যথাক্রমে 8 এবং 151 4. যৌগটির একটি অণুতে এক পরমাণু [৭ 

আছে। (2) 1 মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় কর, এবং (০) 4. এবং 9 
যৌগ ছুইটির সন্কেত লিখ । 

80. 7 21910056106 5 001005 ০ 09,920)15 175 011095 4৯ 2100. ১ 11101 

00261 75 200 89 064 091৮ 0? 12১ 2170 12955 01051155 6 270 16 

19919500৩15, 01৮50 00৪ 4৮ ০0001050017 0106 ৪60] 011 10 12 

[)01600]5) ০9100199 (৪) 006 200010 96151) 01 2০১ 200 (9) 026 

10100019601 4৯ 2100 13. [219১ 07. 1964 ] | 

[ 405. (9) 12 (0) ানু£ ও 226 ] 

81. নিয়লিখিত উপাত্ত হইতে ক্লোরিনের পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় কর। 

8], 10905107108 059 2601810 96101) 0? 011011065  [100) 06 

101109/1770 £ 

পদ্দার্থ আপেক্ষিক ঘনত্ব ক্লোরিনের শতকরা মাত্র! 
(9010502102) [চ২.9190156 991510 (771) 1]  চ910610266 ০0! 

01)10111)6 ) 

(০1)101176 968 100 

17501095617 010101106 15-28 97:28 

151001005 017101105 11808 1604 

1151:00110 ০1)101106 1868 26,186 

[01110 010101195 1695 68. 

[17090010105 ০11091109 6876 775 

[ /05, ৪৮৪ ] 

82. (৪) প্রমাণ উষ্ণতা .ও চাঁপে কোন গ্যাসের 1 গ্রামের ওজন 500 ০. ০। 
গ্যাসটির আণবিক গুরুত্ব কত ? | 

[নু 9. 1970 (00100002085 4418 ] 

(১) প্রমাণ উষ্ণতা ও চাপে কোন গ্যাসের | লিটারের ওজন ৪17 গ্রাম । 

ইহার আণবিক ওজন কত? [.5. 191] % 475, 11] 



অধ্যায় £ 

হাইড্রোজেন পার-অক্মাইড ; জারণ-বিজারণ 

€ 250:0£0া) 721:05106 ; 031090100-:2000008 ) 

বিজ্ঞানী থেনার্ড (:1)57910 ) বেরিয়াম পার-অক্সাইভ ও লঘু আসিডের 

বিক্রিয়ায় 1818 খুষ্টাৰে প্রথম হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ তৈয়াবী করেন। তিনি 

প্রমাণ করেন যে, ইহার সংকেত [72051 হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের শ্বাভাবিক 

অক্সাইড অর্থাৎ জল (720) অপেক্ষা ইহাতে অক্সিজেনের অনুপাত বেশ্বী। তিনি 

ইহার নাম দিয়াছিলেন “অক্সিজেনযুক্ত জল” (05959709160 ৮19,161 )। 

হাইড্রোজেন পার-অক্লাইড প্রস্তুতি £ 
যে সব ধাতব অক্সাইড লঘু আযসিডেব সংস্পর্শে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড 

উৎপন্ন করে তাহাদের পার-অক্সাইড বলে । [2504১ 93802 ইত্যাদি অক্মাইডগুলি 

পার-অক্সাইড । যথা, 

3505 + 70] » 2501 + 505 
সোডিধাম হাউস্ডাক্রোবিক সো'ডযাম হাইড্রোজেন 

পার-অল্সাইড আযদিড ক্লোরাইড পার-অক্সাইড 

73902 + [02504 ৮ 925094 + [5092 

বেরিযাম পার- সালফিউরিক বেবিযাম হাইড্রোজেন 

অন্মাইড অ]াপিড সালফেট পার-অক্সাইড 

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের প্রস্তুতির জন্ত উপযুক্ত ধাতব পার-অক্মাইভ ও 

আযাসিভ লওয়। হয়। 

পরীক্ষা! 4. 1. জ্যাবরেটরীর পদ্ধতি-_সোদক বেরিয়াম পার-অব্সাইডের 
সহিত শীতল ও লঘু সার্মফিষারক আযাসিডের বিক্রিয়ায় ল্যাবরেটরীতে হাইড্রোজেন 
পার-অক্সাইভ তৈয়ারী কর! হয়। 

8905+17,50, » 88505 + [5০১ 



নু 

৭6 রসায়ন-_ দ্বিতীয় খণ্ড 

একটি বীকারে বেরিয়াম পার-অক্সাইডের চূর্ণ লও এবং উহাতে অল্প অল্প জল 
মিশাইয়া নাড়িয়া একটি লেই (7896) তৈয়ারী কর। সোদক বেরিয়াম পার- 
অক্মাইভ উৎপর হয়, ইহার সংকেত 8৪02, ৪১01 আর একটি বীকারে খানিকটা 

লঘু মালফিউরিক আযাসিড ( এক আয়তন গাঢ় আযাসিড ও পাঁচ আয়তন জল) লও । 

বীকার ছুইটি বরফ-লবণের মিশ্রণে বসাইয়া প্রায় ০” সেন্টিগ্রেড পর্যস্ত শীতল কর। 
একটি কাচ-দণ্ডের সাহায্যে শীতল আযাসিড দ্রবণ ক্রমাগত নাড় এবং উহাতে অল্প অল্প 
বেরিয়াম পার-অক্সাই্ডের লেই মিশাইতে থাক। বেরিয়াম পার-অক্সাইভ এরূপ 
পরিমংণে মিশাইতে হয় যাহাতে শেষ পর্যন্ত সামান্য পরিমাণ আযালিড উদ্ধত থাকে। 

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ ও অদ্রাব্য বেরিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়। মিশ্রণটি 
কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রাখিলে অদ্দ্রীব্য বেরিয়াম সালফেট থিতাইয়া পড়ে । অতঃপর 

ফিল.টার করিলে পরিক্রতে হাইড্রোজেন পার-অক্মাইডের জলীয় দ্রবণ (10-20 শতাংশ) 
পাওয়া যায়। অদ্্রাব্য বেরিয়াম সালফেট অবশেষরূপে থাকে । 

এই পদ্ধতিতে সাঁলফিউরিক আাসিডের পরিবর্তে ফস্ফরিক আযাসিড ব্যবছার 
কর! যায়। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপে ঘটে । 

রেরিয়াম পাঁর- ফসফাঁয়ক বেবিয়াম হাইড্রোজেন পার- 

অক্সাইড আযাসিড ফসূফেট অক্সাইড 

অদ্রাব্য বেরিয়াম ফস্ফেট ফিল্টায় করিয়া পৃথক করিলে পরিক্রতে হাইড্রোজেন 
পার-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ থাকে। 

প্রস্ততি সম্পর্কে নিম্নের আলোচন। মনে রাধিবে। 

(1) বিক্রিয়াটি শীতল অবন্থায় ঘটান আবগ্ক। উষ্ণ হইলে উৎপন্ন হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড 

বিযোজিত হইয়া জল ও অকসিজেনে পরিণত হয়। 

(2) অনার্দ্র বেরিয়াম পার-্অল্প/ইড ব্যবহার করিলে উহ্বার উপর অদ্রাব্য বেরিয়াম সালফেটের 
আস্তরণ পড়িগ়া যায়। ফলে আযামিড আর পার-মক্পইডের সংন্পর্শে আদিতে পারে না। তাই 
কিছু সময় পরে বিক্রিয়াটি প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। সোদক বেরিয়াম পার-অ্সাইড ব্যবহার 
করিলে এই অন্থবিধ! দেখ! দেয় ন]। 

(8) হাইড্রোক্লোরিক আযানিড ব্যবহার করিলে নাব্য বেরিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। সুতরাং 
উহ! পৃথক কর! অন্থবিধাজনক । 
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(4) মিশ্রণ উত্তমরূপে নাড়ান গ্রয়োজন। তাহা! না! হইলে একই গ্থানে বেশী পরিমাণঞ্বেরিয়াম 

পার-অক্সাইডের লেই পড়িতে পারে | ইহাতে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড বিযোজিত হইতে পারে । 

(5) মিশ্রণটি শেষ পর্যস্ত আযাস্ডীয় রাখা হয়। কারণ, আযাসিডঃ বিশেষতঃ ফস্ফরিক আযালিড 

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের বিযোজনের গতি হাস করিয়! ইহার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে। অ]াসিড 

এখানে অপরা-্প্রভাবকের (109896159 0868159) কার্য করে। 

পরীক্ষা! 4.2. বেরিয়াম পার-অক্সাইড ও কার্ধন ডাই-অক্মাইড 
হইতে__ একটি পাত্রে জল লইয়া উহ্বাতে চূর্ণ বেরিয়াম পার-অক্সাইভ মিশাইয়া 
নাড়। বেরিয়াম পার-অক্সাইভ জলে প্রলঘ্ঘিত থাকে এবং জল ঘোলাটে দেখায় । 

পাত্রটিকে বরফ-লবণের মিশ্রণে বসাইয়! প্রায় 0: সেটিগ্রেড পর্যস্ত গীতল কর। শীতল 
মিশ্রণে বিশুদ্ধ কার্বন ভাই-অক্সাইড গ্যাস ক্রমাগত প্রবাহিত করাও । হাইড্রোজেন 

পার-অক্সাইড ও বেরিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয় ॥ অদ্রাব্য বেরিয়াম কার্নেট ফিলটার 

করিয়া পৃথক কর। পরিশক্রত হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের জলীয় দ্রবগ। 
7205+1750+0095 - 92008+]7505 

পরীক্ষা 4.8. সোডিয়াম পার-অক্সাইভ ও সালফিউরিক আযসিভ 
হইতে--একটি পাত্রে লঘু সালফিউরিক আযাসিডের ( শতকরা 20 ভাগ) দ্রবণ 
লইয়া বরফ-লবণের মিশ্রণে উহ! শীতল কর। শীতল আযাসিডে ধীরে ধীরে পরিমাণ 

গত সোডিয়াম পার-অন্সাইড মিশাইয়৷ নাড়। সোডিয়াম সালফেট এবং হাইড্রোজেন 

পার-অক্সাইভ উৎপন্ন হয়। শীতল অবস্থায় অধিকাংশ সোডিয়াম সালফেট সোদক 

কেলাসরূপে পৃথক হইয়া পড়ে । এই মোদক কেলাসের নাম গ্রবার সল্ট ( 01901901%9 

816) এবং ইহার সংকেত বি৪290$), 10750 1 ফিল্টার করিয় গ্রবার সপ্ট 
পৃথক করিলে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ পরিক্রতরূপে পাওয়া যায়। 

22024002504 -  টিও2১০%+10205 

এই জলীয় দ্রবণ নিয্-বায়ুচাপে পাতিত করিয়া শতকরা 89 মাত্রার হাইডৌজেন 

পার-অক্সাইভ ভ্রুবণ তৈয়ারী কর! হয়। ইহাকে মার্কের পারহাইড্রল (1157055 

7611750:01 ) বলে। 
বর্নিত পদ্ধতিগুলির নীতি হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের শিল্প-প্রস্তুতির জন্যও প্রয়োগ কর! হয়। 

বর্তমানে হিম-শীতল সালগফিউরিক আযামিডের ( শতকরা 60 ভাগ) তড়িৎ-বিপ্লেষণের সাহায্যে ইহার 

শিল্প-প্রস্থতি কর] হয়। এ সম্পর্কে পরে জানিবে। 

হাইড্রোজেন পার-অল্পাইডের বিশুদ্ধিকরণ__উপরের পদ্ধতিতে পরিক্রতে 
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হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের যে জগীয় দ্রবণ পাওয়া যায় তাহাতে হাইড্রোজেন 
পার-অক্সাইড থাকে মাত্র শতকরা 10-20 ভাগ। জল অপসারিত করিয়া! বিশুদ্ধ 

হাইড্রোজেন পার-অন্সাইড তৈয়ারী করা হয়। 
একটি পো্সিলেনের চ্যাপ্টা মন্থণ ডিশে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ 

লইয়া ওয়াটার বাথ.-এ ধীরে ধীরে বাম্পান্িত কর! হয়। ওয়াটার বাথ.-এর তাপমাত্রা 

70” সের্টিগ্রেডের অধিক উঠিতে দেওয়া হয় না। কারণ) তাপমাত্রা বেশী হইলে 
হাইড্রোজেন পার-অক্মাইভ বিযোজিত হইয়া জল ও অক্সিজেনে পরিণত হয়। 

হাইড্রোজেন পার-অঝ্সাইভ (ক্ফুটনাঙ্ক 1810) অপেক্ষা জল (্ফুটনাঙ্ক 100০) 
বেশী উদ্বায়ী। জল বাপ্পাপ্বিত হয় এবং দ্রবণে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের মাত্রা 
ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে । এইরূপে 70” সেট্টিগ্রেডে বাম্পায়িত করিয়া দ্রবণকে প্রায় 
80 শতাংশ পর্যন্ত গাঁড় করা যায় । অতঃপর অন্রপ্রেষ-পাতনের সাহায্যে এই দ্রবণকে 

আরও গা করিয়া প্রায় 99 শতাংশ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড পাওয়া যায়। নিয়ে 

অন্ুপ্রেষ-পাতন পদ্ধতি বর্ণনা করা হইয়াছে। 
অনুপ্রেবপাতন বা নিন্ বাফুচাপে পাত (৬৪০01) 01901112610 ০01 

01901119001) 01021 150000 [3:995015)--তোমবুা! পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়া 

যে বায়ু-চাপ কমাইলে তরলের স্ফুটনাঙ্ক কমে। তরলের উপবেব বাযু-চাপ কমাইয়া। 

উহ্বার ম্বাভাবিক স্ফুটনাঙ্কের নিয় তাপমাত্রায় তরলকে পাতিত করিবার পদ্ধতিকে 

অনুপ্রেষ-পাঁতন বা নিম্ন বায়ুচাঁপে পাঁতন্ন বলে। এরূপ অনেক তবল আছে 

যাহা স্বাভাবিক স্মুটনাস্কের তাপমাত্রায় বা উহার কাছাকাছি তাপমাত্রায় বিষোজিত 
হয়। ন্ুতরাং সাধারণ বাযু-চাপে এ সমস্ত তরল পদার্থকে পাতিত করা যায় না। সে 
ক্ষেত্রে অন্নপ্রেষ-পাতন পদ্ধতি অবলম্বন কর! হয়। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড এইরূপ 

একটি তরল পদার্থ । 

থার্মোমিটারযুক্ত একটি পাঁতন-ক্রান্তে হাইড্রোজেন পার-অক্মাইডের জলীয় 

দ্রবণ লইয়া ওয়াটার বাথ-এ বসান হয়। পাতন-ফান্কের পার্খনল পিবিগ, কন্- 

ডেনসাবের এক প্রান্তের সহিত যুক্ত এবং ইহার অপর প্রান্তে আরেকটি 
পাতন-ফ্লাঙ্ক (গ্রাহক-ফ্লাঙ্ক ) যুক্ত আছে। গ্রাহক-্রাস্থের পার্খবনল বায়ু-চাপ মাপিবার 

যন্ত্র বা ম্যানোমিটারের (12810080657) সহিত এবং তারপর পার্খনলযুক্ত 
একটি খালি কনিকাল ফ্লাঙ্কের মধ্য দিয়া জলের পাম্পের ( 5৪05 0820 ) 
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সহিত যোগ করা আছে। পাতন-্রান্কের মধ্যের বায়ু-চাপ কত তাহা ম্যানোৌমিটারের 

সাহায্যে জান! বায়। 

জলের পাম্প খুলিয়া দিলে জলের টানে কনিকাল-্লাস্কের বায়ু বাহির হইয়া 

যাওয়ায় পাতন-ফ্লান্থের অভ্যন্তরের বাযু-চাপ কমিয়া যায়। তখন নিগ্নতর তাপ- 

মাত্রায় তরল বাম্পীভূত হইতে আরম্ত করে। বায়ু-চাপ 1 মিলিমিটার হইলে 
৪ ্ ৰ 

ৰ 

ই 

ঘ্যানোলিটেোন ? দিলি রর 
হাইড়োজোম 

সি রে থাইডেন 
জুলীমঘ জনণ 

ক্ুলডেলসা % 
% শাটার শ্বাথ 

যাযাার্টএ ৫ 
শ্রাহাক্ি- প্রাক 

চিত্র 18_-হাইড্রাজেন পাব-অক্সাইড দ্রবণেব অনুপ্রেষ-পাতন 

3£-_-$০* সেটিগ্রেডেই জল প্রথমে বাম্পীভূত হইয়া গ্রাহক-ফ্লান্কে জমা হইতে আরম্ত 

*করে এবং পাতন-্রান্কে হাইড্রোজেন পার-অক্াইডের দ্রবণ ক্রমশঃ গাঢ় হইতে থাকে । 

এইক্নপে তাপমাত্রা প্রায় 70 সেটিগ্রেড হইলে পাতন-ফ্লাস্কে খুব গাঢ় হাইড্রোজেন 

পার-অক্সাইড দ্রবণ অবশিষ্ট থাকে । ইহার সহিত খুব সামান্ত জল মিশ্রিত থাকে। 

ইহাকে এইরূপে বারংবার পাতিত করা হয়| 

পাঁতিত হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডকে অতঃপর বাযু-শুন্ত গাঁ সালফিউরিক 

আাঁসিডের ডেসিকেটরে রাখা হয়। গাঢ় সাঁলফিউরিক অ]াসিভ অবশিষ্ট জল শোষণ 

করে এবং বিশ্ত্ধ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডভ পাওয়া যায়। এই হাইড্রোজেন 

পার-অক্সাইডকে কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইভ ও ইথারের সাহায্যে শীতল করিয়া 

কেলাসে পরিণত কৃরা যায়। 

হাইড্রোজেন পার-আক্সাইডের ধর্ম 
ভৌত ধর্__() বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ সিরাপের স্তায় ঘন তরল 

পদদার্ঘ। ইহা! প্রায় বর্ণহীন, ঘন স্তরে ইহার মধ্যে নীলাভ আভা! দেখা যায়। 
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(8) ইহার স্বাভাবিক স্ফুটনাস্ক 1810, কিন্তু এ তাপমাত্রায় ইহা বিযোজিত 
হয়। 68 মিলিমিটার বায়ু-চাপে ইহার ক্ফুটনাঙ্ক হয় ৪4৪৮০, এবং 26 
মিলিমিটার বাযু-চাঁপে ইহার স্মুটনাঙ্ক হয় 69201 

(81) ০” সেন্টিগ্রেডে ইহার ঘনত্ব 146 | 

(1৬) শ্হা জলের সহিত যে কোন অনুপাতে মিশে । 

রাসায়নিক ধর্ম-_(1) স্থায়িত্ব_হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড অস্থায়ী প্রকৃতির 
যৌগিক পদার্থ। সাধারণ তাপমাত্রায় ইহা খুব ধীরে ধীরে জল ও অক্সিজেনে পরিণত 
হয়। উত্তাপে কিংবা ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইভ, চূর্ণ প্লাটিনাম, সিলভার, কপার 

ইত্যাদির সংস্পর্শে অথবা অমস্থণ তলের ঘর্যণে বিযোজন ত্রািত হয়। 
250৪ গল ১০+০১ 

পরীক্ষা! 4.4. একটি টেস্ট-টিউবে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের দ্রবণ লইয়া উহাতে 

কালো ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের গুড়। মিশীও। বুদ্বুদ আকারে গ্যাস নির্গত হয়। গ্যাসের মধ্যে 

শিখাতীন জলন্ত কাঠি ধব। দেখ, কাঁঠিটি দপ. করিষা জ্বলিষা উঠে। হুতরাং নির্গত গ্যাস অক্সিজেন 

ফন্ফরিক আযাসিড, গ্লিসারিন, আযাসেট-আযানিলাইড ইত্যাদি পদ্ার্থগুলির সংস্পর্শে 
হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের বিযোজন অনেকাংশে হাস পায়। এই পদার্থগুলি 

অপরা-গ্রভাবকের কাজ করে । 

(2) আযাজিড ধর্ম-_বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পার-অক্মাইভ আাসিডধর্মী। নীল। 
লিটমাস ইহার সংস্পর্শে লাল হয়। ইহার লঘু দ্রবণ কিন্ত সম্পূর্ণ শমিত (7021) । 
সোডিয়াম কার্বনেটের সহিত ইহা সোডিয়াম পার-অক্মাইড ও কার্ধন 'ভাই-অক্সাইড 
উৎপন্ন করে। 

ব9৪০053 +- 07209 - ও2০৪+ [20 + 002 

বেরিয়াম হাইড্ক্সাক্টডের সংপৃক্ত জলীয় দ্রবণের সহিত ইছা মিশাইলে সোদক 

বেরিয়্াম অক্সাইড অধঃক্ষিগ্ হয়। 
739(0917)2+ 0120)5 7 32095 + 21720 

(8) জারণ ক্রিয়া_-সাধারণ তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের 

বিযোজনের ফলে উহার এক অণু হইতে একটি অক্সিজেন পরমাণু বিমুক্ত হয়। 
11202 -৯ [720+9 

এই জায়মান (29501) অক্সিজেন বিভিন্ন পদার্থকে দ্রুত জারিত করে। রা 

ইহা একটি শক্তিশালী জারক দ্রব্য । 
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পরীক্ষা £.5. একটি টে্ট-টিউবে চূর্ণ কালে! লেড মালফাইড লইয়! উহাতে হাইড্রোজেন 

পাঁর-অক্সাইড দ্রবণ মিশাইয়া নাড়। সাদা লেড সালফেট উৎপন্ন হয়। 

পরীক্ষা 4.6. এক টুকরা ফিল্টার কাগজ লেড আযাসিটেট দ্রবণে ভিজাইয়! কাগজখানি 

ভাইড়োজেন সালফাইড গ্যাসের মধ্যে ধর। লেড সালফাইড উৎপন্ন হওয়াতে কাগজখানি কালো 

হয়। কালো কাগজখানি হাইড্রোজেন পার-অল্সাইড ভ্রবণে ডুবাইলে সাদ হইযা যায়। ইহার 
কাবণ, পিক্রিয়াব ফলে সাদা লেড সালফেট উৎপন্ন হইয়াছে। 

হাইড্রোজেন পার-অক্মাইড কালো লেড সালফাইডকে সাদা লেড সালফেটে 

পরিণত করে। লেড সালফাইডের সহিত অক্সিজেন যুক্ত হয় বলিয়া ইহা জারিত 
হইয়াছে । হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড হইতে অক্সিজেন অপসাবিত হইয়া উহা জলে 

বিজারিত হইয়াছে । 

[১9+4ঢ7 ১,০0১ 17১50++4%750 
এই বিক্রিয়ার সাহায্যে পুরাতন তৈলচিত্রের সাদা রঙ ফিরাইয়৷ আনা যায় । 

বায়ুর হাইড্রোজেন সালফাইডের সংস্পর্শে তৈলচিত্রের সাদা ক্ষারকীয় লেড কশর্বনেট 

কালে! লেড সালফাইডে পরিণত হয় | হাইড্রোজেন পার-অক্মাইডের জলীয় দ্রবণ 

দিয়া তেলচিত্র ধৌত করিলে উপরের বিক্রিয়াটি ঘটে। ফলে লেড সালফেট উৎপন্ন 

হইয় তৈলচিত্র আবার সাদা হয়। অবশ্য এখানে একটি নৃতন পদার্থ উৎপন্ন হয়। 
এ * পরীক্ষ। 4.7. একটি .টস্ট-টিউবে আাসিডযুক্ত পটাপিয়াম আয়োডাইডেব দ্রবণ লইয়। 

উহাতে হাইডরোজেন পাব-অল্পাইড মিশাও। বেগুনা রঙেব আয়োডিন শির্গত হয়। টেস্ট-টিউবের 

মধ্যে সামান্য স্টার্চ দ্রধণ মিশা ইয়া দেখ, দ্রবণেব বর্ণ গাঢ় শীল হইয়াছে । এই নীল বর্ণ আয়োডিনের 

অস্তিত্ব প্রমাণ কবে। 

হাইড্রোজেন পার-অক্লাইড অ]াসিডযুক্ত পটাসিয়াম আয্মোডাইড হইতে আয়োডিন 

বিমুক্ত করিয়া উহাকে জারিত করে। 
201+17,50+£,0১-]১+15505+-2750 

পরীক্ষা 4.8. একটি টেস্ট-টিউবে লঘু সালফিউবিক আযাসিড মিশ্রিত ফেরাঁস নালফেট 

দ্ববণ (সবুজ বর্ণ) লও। উহাতে হাইড্রেরেজেন পাব-অক্সাইড মিশাইয়া নাড়। দেখ, দ্রবণের বর্ণ 
হাল্ক। হুদ হ্য়। 

ভাইড্রোজেন পার-অক্মাইভ ফেরাস সালফেটকে ফেরিক সালফেটে জারিত 

করে। | 
21০১0)++ [১১০ + ঢ202- 882১০)3+ 21720) 

6--( ২য় খণ্ড ) 
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রর 
সালফার ডাই-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ অর্থাৎ সালফিউরাস আযামিডকে ইহা 

জারিত করিয়া সালফিউরিক আযাপিডে পরিণত করে। সালফাইট লবণের দ্রবণও 

সালফেট লবণে জারিত হয়। 
1199024177১0১- 7590,+ 720 

ইহা হাইড্রোজেন সালফাইডকে জারিত করিয়া সালফারে এবং আর্সেনিয়াস 
আলিঙকে জারিত করিয়া আর্সেনিক আপিডে পরিণত করে। 

172১ 4 [7202 -ল 5 4 21720) 

178 4১90)2 1 1]209)2 ০ [3:348504 +1020) 

আসেনিয়াম আসিড আসের্নিক আপিড 

(4) বিজারণ ক্রিযন।-পরীক্ষ। £.9. একটি টেস্ট-টিউ ব লঘু সালফিউরিক আসি 

মিশ্রিত পটাপিয়াম পারম্যাঞ্গানেটের লঘু দ্রবণ লও এবং 'উহ্থাতে হাইড্রোজেন পার-অল্সাইড মিশাও | 

দেখ, গেলাগী বর্ণেব দ্রধণ বর্ণহীন হয়| 

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটকে বিলার্িিত করিক্জ 

ম্যাঞ্সানাস সালফেটে পরিণত করে। পটাসিয়াম সালফেট (দ্রবণে) উৎপন্ন হয় 

এবং অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয়। 

বিক্রিয়াটি নিয়রূপে আংশিক সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ কর। ধায়। ্ 
211010004 -ল 12042101704 9,6) 

[,০+1],50+ চ,5০94+1150 
2111)0+ 2175504 শর 2117,504+211509 

51720)5 ল্ল ১17204585১0) 

5,০+8,0 সু 50১ 

॥ 

21017044317 ,১04+8 7505 7 82504+2117504+-8170+0 

হাইড্রোব্সেন পার-অক্মাইডের সহিত সিলভার অক্সাইড মিশাইলে ধাতব প্রিলভার 

উৎপন্ন হয় এবং অক্সিজেন নির্গত হয়। অক্সিজেন অপসারিত হওয়ার সিলভার 

অক্সাইড বিজারিত হইয়াছে। 

28501070502 - 2284 চঠ০405 
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পরীক্ষা! £.10. একটি টেস্ট-টিউবে কালো ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড লইয়া লঘু 

সাঁলফিউরিক আযাসিড মিশ্রণে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড যোগ কর! ম্যাঙ্গানান সালফেট 

উৎপন্ন হয় এবং অক্সিজেন নিগত হয়। 

1111024+17204-+- 1720) স 1170504 +থান £04-02 

4.4" নং পরীক্ষার সহিত তুলনা কর। সেখানে, অর্থাৎ প্রশম দ্রবণে ম্যা্ানিজ 
ডাই-অক্সাইভ প্রভাবকের কার্জ করে। এখানে, অর্থাৎ আযাসিড দ্রবণে ম্যাক্তানিজ 

ডাই-অক্সাইড বিজারিত হয়। 

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের দ্রবণে ক্লোরিন পরিচালিত করিলে ক্লোরিন 

হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডে বিজারিত হয়। এখানে ক্লোরিনের সহিত হাইড্রোজেন 
যুক্ত হইয়াছে । এই সঙ্গে অক্সিজেন গ]াস নির্গত হয়। 

(৮12 +17126)9 - 21701140052 

এই বিক্রিয়াটির একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। ক্লোরিন বা ব্রিচিং পাউভারের 

সাহাষে বন্ত্রাদদি বিরঞ্জিত করা হয়। যর্দি অতিরিক্ত ক্লোরিন বন্ত্রাদিতে লাগিয়া পাকে, 

তবে উহাদের ক্ষতি হয়! হাইড়োজেন পার-অক্সাইডের সাহায্যে এই অতিরিক্ত 

ক্লোরিন দুর করা হয়। 

হাইড্রোজেন পার অক্সাইড কালো লেড ভাই-অক্মাইডকে হলুদ বর্ণের লেড 
মন্সোক্সাইডে বিজাবিত করে। লেড ডাই-অক্স;ইড হইতে অক্সিজেন অপসা1রত হয় । 

2১০০+110১-৮০১০+ 0১০0+05 
হাইড্রোজেন পাঁর-অক্মাইডের এই বিজারণ ক্রিয়াগুলি স্বাভাবিক বিজারণ ক্রিয়া 

অপেক্ষা একটু ভিন্ন প্রকৃতির । বিজারণে বিজারক পদার্থটিকে জাবিত হইতে হয়। 
এখানে দেখ, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড অন্ঠান্ত পদার্থ গুলিকে বিজারিত করিয়াছে 

সত) কিন্ত নিজে জাবিত হয় নাই। অপরপক্ষে, প্রতিক্ষেত্রে ইহা বিজারিত হইয়া 

জলে পরিণত হইক্সাছে। এই বিক্রিয়াগুরিতে সর্বদাই অক্সিজেন নির্গত হয়, লক্ষ্য 

কর। এইজপ্ত এইরূপ বিজারণকে সঠিক বিজারণ বলিয়া গণয করা বায় না। ইহাকে 

আপাত বি্জারণ ক্রয় বলিয়৷ মনে করা হয়। 

বিরঞ্জন ভ্রিয়া_জারণ ক্ষমতার জন্ত হাইড্রোজেন পাঁর-অক্সাইড উল, 

সি, পালক, রেশম পশন, হাতির দাত, লিটমাস, নীল ইত্যাদি পদ্দার্থকে 

বিরঞ্জিত করে। | 

(6) হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড একটি জীবাণু-নাশক পদার্থ। 
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(1) যুত-যোগ্ন গঠন-_-কতকগুলি পদার্থের সহিত ইহ যুত-যৌগ ০ 

০0008108170) গঠন করে। যথা, 

আযামোনিয়াম সালফেটের সিত-- (1419 504১ 2202 

ইউরিয়া (০01574)-এর সহিত--0০0 2174) 17202 

ইউরিয়া-র সহিত কেলাসিত কঠিন যৌগিক পদ্দার্থটির নাম হাইপারল (195101) 1 

ইহার সহিত সামান্ঠ সাইটিক আযাসিডভ মিশাইলে ইছার স্থাক্িত্ব বৃদ্ধি পায়। হাইপারল 
জলে মিশাইলে হাইড্রোজেন পার-অক্মাইভ পাওয়া যায়। 

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের পরিচায়ক পরীক্ষা 
() স্টার্১-আযোডাইড কাগজ ইহার সংস্পর্শে নীল হয়। এক টুকৃরা ফিলটার 

কাগজ স্টার্চ দ্রবণ ও পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবণ ডুবাইয়। স্টার্আয়োভাইভ কাগজ 

তৈয়ারী করা হয়। 

(1) লঘু সালফিউরিক আযাসিড মিশ্রিত পটাসিয়াম পারম্যাক্জানেট ভ্রবণের সহিত 

ইহা মিশাইলে ভ্রবণ বর্ণহীন হয়। 
(1) লঘু সালফিউরিক আযাসিড মিশ্রিত পটাসিয়াম ডাই-ক্রোমেট দ্রবণের সহিত 

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড দ্রবণ মিশাইয়া উহাতে ইথার (6067) যোগ করিয়! 

ঝাকাইলে ইথারের বর্ণ গাঢ় নীল হয়। 

হাইড্রোজেন পার-অক্মাইডের ব্যবহার রা 
(1) সিগ্ব, উল, পালক, রেশম ইত্যাদি পদার্থকে বিরঞ্জিত করিতে এবং রি 

তৈলচিত্রের বর্ণ. পুনরুদ্ধারের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। 
(1) জীবাণু-নাশকরূপে কুলকুচি করিবার জন্ত এবং বিষাক্ত ক্ষত ধৌত করিবার 

জন্য ইহা ব)বহৃত হয়। 

(1) ক্লোরিন ও ব্রিচিং পাউডার দ্বারা বিরঞ্রিত পদার্থের অতিরিক্ত ক্লোরিনের: 

অপসারক ( 21701012101 ) হিসাবে ব্যবহার হইয়া থাকে । 

($ঘ) রকেট চালনার জালানিরূপে ইহ ব্যবহৃত হুয় । 

(৮) জারক দ্রব্যরূপে 'ল্যাবরেটরীতে ইহার বাবার আছে। হাইড্রোজেন 

পার-অক্মাইভ ও ফেরাস সালফেটের মিশ্রপকে ফেন্টোনের বিকারক (1561107%5 

162951)) বল] হয়। ইহা! জারক দ্রব্যরূপে প্রায়ই ব্যবহৃত হুয়। 
জল ও হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড উভয়ই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগিক, 
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পদার্থ। কিন্তু গঠনে ও ধর্মে উহারা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। নিয়ে পার্থক্যগুলি উল্লেখ 
করা৷ হইল। 

হাইড্রোজেন পার-অক্মাইভ 
€1) সিরাপের ন্যায় ঘন এবং প্রায় বর্ণহীন 

তরল পদার্থ। নাইটিক আযাসিডের 

হ্ঠায় গন্ধ এবং স্বাদে কটু। 
() শ্মুটনাঙ্ক 110 কিন্তু এ তাপ- 

মাত্রায় ইহা বিযোজিত হয়। 

(111) আযাসিডধর্মী কিন্তু জলীয় দ্রবণ প্রশম। 
($%) অস্থায়ী প্ররুতির যৌগ । সহজেই 

জল ও অক্সিজেনে বিযোজিত হয়! 

(%) জারণ ধর্ম, বিজারণ ধর্ম ও বিরঞ্জন ধর্ম 

ছে । 4.4.54-5-১4,6-4517.4,9, 

নং পরীক্ষার সাহাযষে; ইহাকে কিংবা 

» ইহার জলীর দ্রবণকে জল হইতে 
পার্থক্য করা যায়। 

€%1) ওজন হিসাবে 2 ভাগ হাইড্রোজেনের 
সহিত 32 ভাগ অক্সিজেন যুক্ত হইয়া 

হাইড্রেেজেন পার-অক্মাইড গঠিত | 

জল 

(1) বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্থাপন 

স্বচ্ছ তরল । 

(7) স্দুটনাঙ্ক 10001 

(111) প্রশম। 

(8) খুব স্থায়ী প্রকৃতির যৌগ । 

(৮) এইরূপ কোন ধর্ম নাই। ? 

(1) ওজন হিপাবে 2 ভাগ 

হাইড্রোজেনের সহিত 16 ভাগ 

অকিিজেন যুক্ত হইয়া জল গঠিত। 
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( 0%1050078-50001018 ) 

পদার্থের সহিত কেবলমাত্র অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংযোগ ও অপসারণের 

ভিত্তিতে জারণ ও বিজারণ বিক্রিয়া তোমরা নবম শ্রেণীতে পড়িয়া । কিন্তু এই 

বিক্রিয়া দুইটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাবণ, বাসায়নিক বিক্রিয়াতে 
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ব্যতীত অন্ঠান্ত পদ্দার্থও অংশ গ্রহণ কবে। 

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মৌলিক পদার্থ দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির । জলের তড়িৎ- 

বিশ্লেষণে হাইডোজেন অপরা-তড়িতদ্বারে (1052960%৪ 61০০০06 ) ৰা ক্যাথোডে 

( ০8606) নির্গত হয় এবং অক্সিজেন পরা-তভিৎদ্বাবে (19091055 615০:06 ) 

বা আনোডে (2:০০) নির্গত হয়। বিপরীত তড়িৎযুক্ত পদার্থ পরস্পরকে আকর্ষণ 

করে। নুতরাং, ক্যাথোডের দিকে আকৃষ্ট হাইড্রোজেন হইল পবাঁতড়িত্বাহী মৌলিক 

পদ্দার্থ (91506:0-005166 610101) এবং আনোডের দিকে আকৃষ্ট অকিিজেন 

ইল অপরা-তডিৎবাহী মৌলিক পদার্থ (616০0০-7558%5 0151121)0 । হাইড়ো- 

জেনের ন্তার ধাতব মৌলিক পদার্থগুলি পরা-তডিতবাহী এবং অক্সিজেনের তায় অধাতব 

মৌলিক পদ্ার্থগুলি অপরা-তড়িতৎবাহী। মূলকগুলির মধ্যে 114 মূলক পরা-তডিত্বাহী 
এবং ১04১ 50, ০+১ ০০. ইত্যার্দি মূলকগুলি অপরা-তড়িৎবাহী। এইরূপে 

সময মৌলিক পদার্থ ও মূলককে পরা-তাঁড়ত্বাহী ও অপরা-তাড়ৎবাহীরূপে শ্রেণীবিভাগ 
করা যায়। ম্থতরাং জারণ ও বিজারণকে ব্যাপক অর্থে নিয়ক্ূপে প্রকাশ কর! যাঁয়। 

জারণ (00080 )-যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার কোন পদার্থের 
সহিত অপরা-ভড়িৎবাহী মৌলিক পদার্থ বা মুলক যুক্ত হয় বা উহাদের 
অনুপাত বৃদ্ধি পায় কিংবা কোন পদার্থ হইতে পরা-তড়িৎবাহী 
মৌলিক পদার্থ ব৷ মুলক অপসারিত হয় বা উহাদের অনুপাত হাস পায় 
তাহাকে জারণ বলে। 

বিজারণ (76607 )-যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন পদার্থের 
সহিভ পরা'ভড়িগুবাহী মৌলিক পদার্থ বা মূলক যুক্ত হয় বা উহাদের 



জারণ-বিজারণ 81 

অনুপাত বৃদ্ধি পায় কিংবা কোন পদার্থ হইতে অপরা-তড়িৎবাহী 
মৌলিক পদার্থ বা মূলক অপসারিত হয় ব! উহাদের অনুপাত হ্রাস পায় 
তাহাকে বিজারণ বলে। 

অতএব, একটি পদার্থ জারিত হইয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে যে এঁ পদার্থে 
অপরা-তড়িৎবাহী অংশের অনুপাত বুদ্ধি পাইয়াছে কিংবা পদার্থটির পরা-তড়িৎবাহী 

অংশের অনুপাত হাস পাইয়াছে। সেইরূপ, কোন পদার্থ বিজারিত হওয়ার অর্থ 

এই ষে, উহ্বাতে পরা-তড়িৎবাহী অংশের অনুপাত বদ্ধি পাইয়াছে কিংবা উহার 

অপরা-তড়িৎবাহী অংশের অনুপাত হ্বাপ পাইয়াছে। 

যে পদার্থটি ঘটায় জারণ অর্থাৎ. যাহা অপর কোন পদার্থে 
অপর।-তড়িৎবাহী অংশের অনুপাত বৃদ্ধি করে ব। উহার পরা-তড়িৎবাহা 
অংশের অনুপাত ত্রান করে তাহাকে জারক দ্রব্য (0%10157£ 8£6776) 
বলে। 

যে পদ্দার্থটি বিজারণ ঘটায় অর্থাৎ যাহা অপর কোন পদার্গে পরা- 
ভড়িবাহী অংশের অনুপাত রদ্ধি করে বা উহার অপরা-তড়িৎবাহী 
অংশের অনুপাত ভ্রাম করে তাহাকে বিজারক দ্রব্য (90017086611) 

বলে। 
৬ জজ্ারণ, বিজারণ, জারিত হওয়া, বিজারিত হওয়া, জারক দ্রবা, বিজারক দ্রব্য 

সম্পর্কে এই কথাগুপি মনে রাখিয়া নিয়লিখিত রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি লক্ষ্য কর। 
নিয়ের বিক্রিয়াগুলি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার উদাহরণ । 

(1) উত্তপ্ত ম্যাগংনসিয়াম অক্সিজেনের সঙ্থিত ম্যাগনেসিম্সাম অক্সাইড 

উৎপন্ন করে। 
2115 1 ০) -ল 21120) 

5 

ম্যাগনেসিয়াম অক্সিজেন ম্যাগনেসিয়াম অক্পাইড 

এখানে পরা-্তড়িৎবাহী ম্যাগনেসিয়ামের সহিত অপরা-তড়িতবাহী অক্সিজেন যুক্ত . 
হইয়াছে বলিয়া ম্যাগনেসিয়াম জারিত হইয্া! ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডে পরিণত 

হইয়াছে । অক্সিজেন এই জারণ ঘটাইয়াছে, স্তরাং অক্সিজেন জাবক দ্রব্য। 

আবার, অক্সিজেনের সহিত পরা-তড়িৎবাহী ম্যাগনেসিয়াম যুক্ত হইয়াছে বলিয়! 
অক্সিজেন বিজারিত হইয়াছে ৷ ম্যাগনেসিয়াম এই বিজারণ ঘটাইয়াছে, সুতরাং 

ম্যাগনেসিয়াম বিজারক দ্রব্য। এই জারণ-বিজারপ ক্রিয়্ায় জারক দ্রব্য ( অক্সিজেন ) 
বিজারিত হইয়াছে এবং বিজারক দ্রব্য ( ম্যাগনেসিয়াম) জারিত হইয়াছে । 
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(2) হূর্ধালোকে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন যুক্ত হইয়া হাইড্রোজেন ক্লোরাইড 
উৎপন্ন হয়। 

[নু - ০1১ লু 2170] 

হাইড়োজেন ক্লোরিন হাইডোজেন ক্লোরাইড 

হাইড়োজেনের সহিত অপরা-তড়িত্বাহী ক্লোরিন যুক্ত হইয়াছে, সতরাং 

হাইড্রোজেন জারিত হইয়াছে । ক্লেরিনের সহিত পরা-তড়িৎবাহী হাইড্রোজেন যুক্ত 
হইয়াছে বলিয়া ইহা বিজারিত হইয়াছে । পূর্বের সায় জারক দ্রব্য ক্লোরিন বিজারিত 
হইয়াছে, বিজারক দ্রব্য হাইড্রোজেন জারিত হইয়াছে । 

(8) জায়মান হাইড্রোজেন ফেরিক ক্লোরাইডকে ফেরাস ক্লোরাইডে পরিণত করে । 
ঢ50]) + [চা] 5 ৪01, +.. 1301 

ফেরিক ক্লোরাইড হাইড্রোজেন ফেরাস ক্লোরাইড হাইড্রোক্লোরিক আসিড 

[601-এর অপরা-তড়িৎবাহী ক্লোরিনের অন্রপাত হাস পাইয়া 7501, উৎপন্ন 

হইয়াছে অর্থাৎ ফেরিক ক্লোরাইড বিজারিত হইয়াছে । হাইড্রোজেনের সহিত 

অপরা-ভড়িতবাহী ক্লোরিন যুক্ত হইয়া উহা [0০1-এ জারিত হুইফ়াছে। জায়মান 

হাইড্রোজেন বিজারক দ্রব্য, উহা! জারিত হইয়াছে । [5013 জারক দ্রবা, উহ্থা 

বিজারিত হইয়াছে । 

(4) ুযালিডমিশ্রিত ফেরাস সালফেটকে হাইড্রোজেন পার-গ্রক্সাইড ফেরিক 

সালফেটে পরিণত করে । 

279304 + 75504 + 75095 - 7895090+)5 +27১0 
ফেরান সালফেট সালফিউরিক হাইড্রোজেন ফেরিক সালফেট জল 

আসিড পাব-্অক্সাইড 

[০১০-এ একটি [৪-পরমাণুর সহিত একটি 504-মূলক যুক্ত আছে) 
152(504)3-এ ছুটি [৩-পরমাণুর সহিত তিনটি ১04-মূলক যুক্ত আছে। সুতরাং 
[০১০১4-এর অপরাতড়িৎবাহী অংশের অনুপাত বুদ্ধি পাইয়া এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
অতএব, ফেরাস সালফেট জারিত হইয়া ফেরিক সালফেটে পরিণত হইয়াছে । 
আবার, 202 হইতে অপরা-তড়িত্বাহী অক্সিজেনের অনুপাত হাস পাইয়া উহা 
750-এ পরিণত হইয়াছে । সুতরাং [7505 বিজারিত হইয়াছে । 

(5) হাইড্রোজেন পার-অক্মাইড আ্যাসিডযুক্ত পটাপিয়াম আয়োডাই৬ হইতে 

আয়োডিন নির্গত করে। 

০ 
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2] ৬+ 270] + চৃ502 7 [হর + গ্0] + 270 
পটাসিয়াম হাউড্রেক্োবিক হাইড্রোজেন আয়োডিন পটাসিয়াম জল 
আয়োডাইড আ্যাসিড পাব-অল্লাইড ক্লোরাইড 

1 হইতে পরা-তড়িৎবাহী [ অপসারিত হইয়া উহা! আয়োডিনে জারিত 

হইয়াছে । 11202 এখানে জারক দ্রব্য, উহা জলে বিজারিত হইয়াছে। 

(6) হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ও হাইড্রোজেন সালফাইডের বিক্রিয়ার সালফার 

ও জল উৎপন্ন হয়। 

ঢা5 + [7902 2750 + 5 

ভাইড্রোজেন হাইড্রোজেন জল সালফাঁব 

সালফাইউ পাঁব-অক্সাইড 

[795 হইতে প্রা-তড়িত্বাহী হাইড্রোজেন অপসারিত হইয়া উহা সালফারে (১) 

জারিত হইয়াছে । 170১ হইতে অপরা-তড়িতবাঁহী অক্সিজেন অপসারিত ভইশ্মা উহা 

জলে (1150) বিজারিত হইয়াছে । লারক দ্রব (7505) বিজারিত হইয়াছে এবং 

বিজারক দ্রব্য (759) জারিত তষ্য়াছে। 

(7) উত্তপ্ত কিউপ্রিক অক্মাইডেব উপর হাইড্রোজেন গ্যাস পরিচালিত করিলে 

ধাতব কপার ও জল উৎপন্ন হয়। 

০009 + নত ₹ 08 + 720 
কিউপ্রক অক্সাইড হাইড্রোজেন কপার জল 

080-এর অপরা-তড়িৎ্বাঁহী অক্সিজেন অপসারিত হইয়া 0৪ উৎপন্ন হইয়াছে 

অর্থাৎ 000 ধাতব কপারে বিজারিত হইয়াছে । হাইড্োজেনের সন্কিত 

অপরা-তড়িত্বাহী অক্সিজেন যুক্ত হুইয়া উহা জলে জারিত হইয়াছে । জারক দ্রবা 
(000) বিজারিত হইয়াছে, বিজারক দ্রব্য (172) জারিত হইয়াছে । 

(8) . পটাসিয়াম আয়োভাইড দ্রবণে ক্লোরিন প্রবাহিত করিলে আয়োডিন নির্গত 

হয় এবং পটাসিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হুয়। 
গণ +012- 0141, 

এখানে ঘ[ হইতে পরা-তড়িৎ্বাহী পটাসিয়াম অপসারিত হওয়াতে পটাসিয়াম 

'আয়োডাইড আয়োডিনে জারিত হইয়াছে! আবার, ক্লোরিনের সহিত পরা-তড়িৎ- 

বাহী পটাপিয়াম যুক্ত হওয়াতে ক্লোরিন পটাসিয়াম ক্লোরাইডে বিজারিত হইয়াছে । 
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ক্লোরিন জারক দ্রব্য, ইহা বিজারিত হইয়াছে ; %.] বিজারক দ্রব্য, ইহা জারিতি 

হইয়াছে। 

(9) ক্লোরিন-জলে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রব।ছিত করিলে হাইড়ো- 

ক্লোরিক আযসিড এবং সালফিউরিক আযাসিড উৎপন্ন হয়। 
0০12+21720)1+3095 স্ 27014175504 

জারক দ্রব্য ক্লোরিন [1-এর সহিত যুক্ত হইয়া হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভে পরিণত 
হয়। সালফার ভাই-অক্সাইড অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া সালফার ট্রাই-অক্সাইডে 
এবং পরে জলের সহিত বিক্রিয়ায় সালফিউরিক আযাসিডে পরিণত হয়। 

এখানে কয়েকটি মাত্র রাসায়নিক বিক্রিয়া উদাহরণস্বরূপ উ্লেখ করা হইল । 

অন্তান্ঠ জারণ বিজারণ ক্রিয়া পড়িবার সময় এই কথাগুলি মনে রাখিবে। এই 

বিক্রিম্নাগুলির দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর £₹_ 

৫) একই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারণ ও বিজারণ যুগ্গপণ্ 
ঘটিতেছে। 

(8) জারক দ্রব্য নিজে বিজারিত হয় এবং ব্জারক দ্রব্য নিজে 

জারিত হয়। ৃ 
জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াতে যোজ্যতার পরিবর্তন এ 
জারণ বিজারণ বিক্রিয়াতে পদার্থে ফোজ্যতার পরিবর্তন ঘটে। পরা-তড়িত্বাহী 

মৌলিক পদার্থ বা মুলকের যোজ্যতা হইল পরা-যোজ্যতা (0০9910৩ ₹215170% )। 

যথা, সোডিয়ামের যোজ্যতা +1£ ম্যাগনেসিয়ামের যোজ্যতা412 ইত]ার্দি। অপরা- 

তড়িত্বাহী মৌলিক পদার্থ বামুলকের যোজ্যতা হইল অপরা-যোজ্যতা (17880%৩ 
৮৪1005 )। যথা, অক্সিজেনের যোজ্যতা_-2, 017 মুলকের যোজ্যতা--1, 504 
মূলকের যোজ্যত--2 ইত্যাদি । 

জারণে মৌলিক পদার্থের পরা-যোজ্যতা বৃদ্ধি পায় কিংবা অপরা-যোজ্যতা হাস 

পায়! বিজারণে মৌলিক পদার্থের পরা-যোজ্যতা হাঁস পায় কিংবা অপরা-যোজ্যতা 
বৃদ্ধি পায়। 

মুক্ত অবস্থায় মৌলিক পদার্থের যোজ্যতা শুন্য (0) ধরা হয়। 
(1) 21154 0255 91150 

ম্যাগনেসিয়াম-এর যোজ্যতা শুন্য 00) হইতে +2 (1150-এ ) হইয়াছে । সুতরাং 



জারণ-বিজারণ 9] 
ঙীঁ 

115-এর যোজ্যতা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া উহা জারিত হইয়াছে । অক্সিজেনের 
যোজ্যতা৷ শূন্য (0) হইতে-_2তে পরিণত হুইয়াছে। অক্সিজেন বিজারিত হইয়াছে । 

(2) [2+015-2170] 

হাইড্রোজেনের যোজ্যতা শুন্য (0) হইতে+]1 এ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং 

হাইড্রোজেন জারিত হইয়াছে । ক্লোরিনের যোজ্যতা শৃন্ত (0) হইতে--1 (11014 

ক্লোরিনের যোজ)তা৷ -1 ) হইয়াছে । স্ুতাং ক্লোরিন বিজারিত হুইয়াছে। 
(3) ঢ5019+7] _  5015+170) 

ফেরিক ক্লোরাইডে [€-এর পরা-যোজ্যতা +8, ফেরাস ক্লোরাইডে ঢ€-এর 
পরা-যোজ্যতা +2। পরিবর্তনের ফলে ৮৩-এরা পরা-যোজ্যতা হাস পাইয়াছে। 
সুতরাং ফেরিক ক্লোরাইড বিজারিত হইয়া ফেরাস ক্লোরাইড উৎপন্ন হইয়াছে । 
হাইড্রোজেনের যোজ্যতা শুন্ত (6) হইতে +] এ (1701-এ হাইড্রোজেনের যোজ্যতা 

+1) পরিবত্তিত হইয়াছে । সুতরাং হাইড্রোজেন জারিত হইয়াছে । 
সাধারণভাবে বলা যায়-_ 

ফেরাস লবণ -_---১ ফেবরিক লবণ 

(৮6-এর যোজ্যতা 2) €--_--- (৪-এর যোজ্যতা ৪) 
বিজারণ 
জারুণ 

স্ট্যানাস লবণ যথা, 9701১ -_----৯ স্টঠানিক লবণ যথা, 51014 
( ১-এর যোজ্যতা 2) €+---- (90-এর যোজ্যতা 4 ) 

বিজারণ 
জারণ 

কিউপ্রাস লবণ -_--+-৯ কিউপ্রিক লবণ 
(০-এর যোজ্যতা 1) 4777 (6-এর ষোজ্যতা 2) 

বিজারণ 

--আদ, (-089) লবণ-ইক (46) লবণে পরিণত হওয়ার অর্থ 

পরা-যোজ্যতা বৃদ্ধি পাওয়া । সুতরাং এই পরিবর্তন হইল জারণ। 
ইক (4০) লবণ -আস, (০4৪) লবণে পরিণত হওয়ার অর্থ ধাতুটির 
পরা-যোজ্যত। হ্রাস পাঁওয়! ৷ সুতরাং এই পরিবর্তন হইল বিজারগ। 

(4) ০৪০0+ 757 ০৪+1726) 
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০৮-এবর পরা-যোজ্যতার হাস (72 হইতে 0) হইয়াছে; অতএব 080 হইতে 

:০॥-এ পরিবর্তন বিজারণ। শ-এর পরা-যোজ্যত৷ বৃদ্ধি (0 হইতে 41 ) হইয়াছে । 
অতএব [ন হইতে 17১0-এর পরিবততন জারণ। 

(5) 211704+8175904+-&ন ১০১ 1590:+ 2147750 

+817204 502 

1071)04 পরিবর্তিত হইয়া 0171504 হইয়াছে । যৌগিক পদার্থের উপাদান- 

মৌলিক পদীর্থগুলির মোট পরা-ষোজ্যতা এবং অপরা-যোজ্যতা পরম্পর সমান । 

'10704-এ 7এর পরা-যোজ্যতা +-1, অক্সিজেনের মোট অপরা-যোজ্যতা 4১ (--2) 

বা-৪8। স্তরাং [1)-এর পরা-যোজ্যতা 71 1 [17১04-এ 11৮এর পরা" 

-যৌজ্যতা +2%1 ম্মভরাং ]12-এর যোজ্যতা +1 হইতে +2-এ হাস পাইয়াছে। 

অতএব ইহ| বিজরণ । 
নিয়ে কতকগুলি জারক জ্রব্য এবং বিচ্ঞারক দ্রবোর উদাহরণ দেওয়া! হইয়াছে । 

ইভাদের মধ্যে কয়েকটির জাবণ-বিজারণ ক্রিয়া তোমরা পড়িয়াছ। অন্ঠান্তগুলি সম্পর্কে 

যথাস্থানে আলোচনা করা হইয়াছে। 

জারক দ্রব্য অক্সিজেন, হাইড়োজেন পার-অক্পসাইড, ক্লোরিন, ব্রোমিন, 

আয়োডিন, নাইটিক আযাসিড, সালফিউরিক আসিড, পটাসিয়াম পারম্যা্ানেট, 
পটাসিয়াম ডাই-ক্রোমেট ইত্যাদি । 

বিজারক দ্রব্য-হাইড্রোজেন গ্যাস, জায়মান হাইড্রোজেন, কার্বন, কার্বন 

মনোক্সাইড, হাইড্রোআয়োডিক আ্যাদিড, হাইড্রোজেন সালফাইট, সালফার ডাই- 
অক্সাইড, স্ট্যানাস ক্লোরাইড, ফেরাস সালফেট ইত্যাদি । 

পরিচায়ক পরীক্ষা 
জারক দ্রব্য 

(1) পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবণ হইতে আয়োডিন নির্গত করে। নির্গত 

আয়োডিন স্টার্চ দ্রবণকে গাঢ় নীল করে। 

(11) হাইড্রোজেন সালফাইড হইতে সালফার পৃথক করে। 

(111) ফেরাস লবণকে ফেরিক লবণে পরিণত করে। 

বিজারক দ্রব্য 
(8) আযাপিভ মিশ্রিত পটাসিয়াম পারম্যাক্তানেট দ্রবণ বর্ণহীন করে। 

নি 



জারণ-বিজরিণ 98. 

(1) আযাসিড মিশ্রিত পটাসিয়াম ভাই-ক্রোমেটির হলুদ বর্ণকে সবুজ করে: ৪ 

(11) ফেরিক লবণকে ফেরাস লবণে পরিণত করে । 

অনুশীলনী 4 
1. হাইডরোজেন পার-অক্মাইভ কিরূপে প্রস্তত কর! হয়? ইহার প্রধান 

ধর্মগুলি ও ব্যবহার বিবৃত কর। জল-গাহে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের লঘু 

জলীয় দ্রবণ বাম্পীভূত করিলে কি ঘটে? 
1... 170%/ 15 10501050) 06105105 10909160 ১ 51515 15 10019011171 

[01010910155 2170 10925 ৬170 10800021705 105. 2 01106 ৪009093 

50101010101 1)%01795617 [9010196 19 6ড9.0012.050 01 91205141090) 2 

| 77. 9. 17207. 71960, 269 (007%1.) 269 ] 

2. হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের লঘু কিন্তু মোটামুটি বিশুদ্ধ জলীয় দ্রবণ কিরূপে 

্রস্তত করিবে ? 

2... [70৬ 9০৪1 900. 0190916 ৪. 01106, 006 0009:%152 0015 

80005005 901801017) ০06 17/0109017) 02105106 ৯ [2১1977247৮১ 2968, 71964] 

8. হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের গাঢ় দ্রবণ কিরূপে তৈয়ারী করিবে ১ ইহার 

জারক ধর্ম ও বিজারক ধের ছুইটি করিয়া উদাহরণ দাও এবং পার-অক্সাইডভ 

উতৎপন্নের এবং বিরঞ্রনের একটি করির! উদাহরণ দাও । 

9. [নু০ ০০1০ 00 [01910916 2 ৮51 ০0102108150. 50106101 01 

1)90109592) [0210%106 ৮. 01৮5 (৪) ৮/০ ৪9080000155 6৪.01. 01 15 

059$58167010061 200. 16000106 0:096165 200 (0) 0159 259.1015 

৪90], 06 165 70610510105 01010510 900 0159.011115 2001010, 

[ . 9. 707%.১ 1966১ 1971 ] 

4. হাইড়োজেন পার-অড্রাইডের লঘু জলীয় দ্রবণ এবং জলের মধ্যে পার্থক্য 

করিবার জন্ত চারিটি পরীক্ষা বর্ণনা কর। সমীকরণ লিখ । 

4, ত্র 72101001915) 10 ৪0090101085, 0 1001 65006117795 04 

+0010 76100] 00015106015) 00667, ৪ 011065  90101107. ০ 

10701709550 1921050100 2110 ৮1261 | 157,19. 27207951964» 21969 ] 
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৮* কিক্পপে প্রমাণ করিবে যে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড (৪) একটি জারক 

দ্রব্য (9) একটি আপাত বিজারক দ্রব্য» (০) বিযোজিত হইয়া অক্সিজেন 
উৎপন্ন করে? 

8৮ [009৬ ০৫] 900 91১0৬ 0181 17501096617 06103106 

(৪) 15 21 05010151179 2600 | 71.,19. 71207.) 1992 ] 

(9) 15 21) 2101051517 160001176 7051) 

(০) 0900170100995 4160 05551) ? | 71,19. 77070.5 196 ] 

6. উদাহরণ দাও-_হাইড়োজেন পার-অক্সাইড জাবক দ্রব্য এবং বিজারক 

দ্রব্রূপে কাজ করে। 

6, 11175016---115010621  0610:4108  021)956৭5. 0০90] 85 27 

09010151170 95610051070 ৪. 160100115 2.5101. 

7. নিম্নচাপে হাইড়োজেন পার-অক্সাইডের জলায় দ্রবণ কিরূপে বিশুদ্ধ করা 

হয় বর্ণন] কয়। যন্ত্রের চিত্র আক । 
71059501106 10%/ 2 2,0060904 5010100017 0 10%019561 0910105 19 

(0011960 0/ 01961119001) 01)051 1200050 [0194016, 01৮6. 2. 10681 

96101 0 1105 200212005 899৫. |. ৪. 1969 (0০7১.) ] 

8. নিয়লিখিত পদার্থগুপির সহিত হাইড্রোজেন পার-মক্সাইড কিরূপে বিক্রিয়] 

করে? উৎপন্ন পদার্থ গুলির নাম এবং প্রগ্নোজনীয় সমীকয়ণ লিখ । 

(?) ণলড সালফাইড» (11) আযাসিডযুক্ঞ পটাসিয়াম আয়োডাইড» (10) সিলভার 

"অক্সাইড, (1৮) ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্মাইড, (৮) লঘু সালফিউরিক আাসিভ মিশ্রিত 

ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড) (৮?) লেড় জাই-অকাইড, (সা?) আযাসিড মিশ্রিত ফেরাস 

সালফেট দ্রবণ, (511) হাইড্রোজেন সালফাইড, (1) ক্লোরিন (৯) আামিড 

ফ্িশ্রিত পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট । 

8, 170৬ 00925 1)019561) 19210950106 162.06 10) (1) 1590. 5011015145 

(লি, 5.1969 )১ (11): 80101260 [001254100)100106 (771. 5. 1969 ), 
(111) 511551050106১ (15) 00800810650 01095106) (৮) 8৪. 90506185101. ০1 

10217917252 01925105 17) 11065 ১০101)0110 2010১ (৮1) 1680 9195106১ 

(18) 2.010$960. 151100১ 9010015966 5০000010) (৬10) 00901099910 501015106, 

(15) 00101179১ (3)50101550 0০988541010 [0611002105917766 8 2176 
0156 01000015 2180 5156 10650695215 2008010175, 



জারণ-বিজারণ 8৯ 

৪, কারণ বল :- 

() বেরিয়াম পার-অক্মাইড হইতে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড প্রস্ততিতে লঘু 

হাইড্রেক্রে!রিক আযাসিড না ব্যবহার করিয়া লঘু সালফিউরিক আযাসিড ব্যবহার করা 

হুয়। 

(1) হাইড্রোজেন পার-অক্মাইভ দ্রবণ সামান্ত আযাসিডযুক্ত রাখা হয়। 
(1) হাইড্রোজেন পার'অক্সাইড প্রস্ততিতে অনার্র বেবিয়াম পার-অক্সাইভ 

ব্যবহার না করিয়া সোদক বেরিয়াম পারু-অক্মাইভ ব্যবহার কর! হয়। 

(1%) হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের দ্রবণকে নিম্নচাপে পাতিত করা হয়। 

(৮) হাইড্রোজেন পার-অক্মাইডের বিজারণ-ক্রিয়া আপাত-বিজারণ। 

(৬1) ছাঁইড্রোজেন পার-অক্মাইডের জলীয় দ্রবণ খোলা অবস্থায় বাম্পীভবনের 

সাহায্যে গা কর] হয় না। 
0, 151031911৮1) 

(1) 01100 91111018110 2110 15091 10019 01)109115 2010 15 177960 1 0০ 

[010192170191 01 1)%01:05017 [3610%196 11010 0211000 1061095%106, 

(1) 19501915617 10017030100 90101191) 195 15516 2০110. 

(11) 19012000810. 106 81010001003 021101 0910%190 15 0560. 101: 
100. 70101021019 91107019261 0810195. 

৯ (15) 01301110110] 0 11501705910 0610950105 9011161017 15 00116 1017061 

1500০০৫ [01595010, 

(৮) 1006 160010105 2০01017 91 1)507952 1961930105 15 02115 

401081517015000115 80000, 

(৮1) 005 295009 50100107) 011) 0051) [36192514515 1096 0017061)- 

1515 10% 2৮201701910 10 0021 911 

10. উদাহরণ সহ সংজ্ঞা লিখ -_- 

জারন, বিজারণ, জারক দ্রব্য, বিজারক দ্রব্য । 

10, 19002 2170 11105911505 :-- 

0951990017১ 1600001017১ 05:5915115 25518) 15010011075 25210 
|, ১. [0১ 1960১ 269১ ১09১ 27) ] 

11" উদাহরণ দাও _জারণ ও বিজারণ যুগপৎ চলে। 
11. [11050505 0) 60001557175 01906555০01 0১10861017৪ 

77800061092 09105 01505 91170010596 010515, 
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1৪ জারক দ্রব্যে সর্বদা অক্সিজেন থাকা প্রয়োজন কি? উদাহরণ দাঁও। 

12. 15 10 06559581002 ৪ ০0%:1015175 88৩0 9150010 9151259 . 

০010911) 05:55]. 7 03156 5591010165. 

19. নিম্নলিখিত পদার্থগুলির জারণ-ক্রিয়া কিংবা বিজাবণ-ক্রিয়ার উদাহরপ 
দাও। সমীকরণ সহ ব্যাখ্যা কর। 

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড, জায়মান হাইডেজেন, কিউপ্রিক অক্সাইড, অক্সিজেন, 

হাইড্রোজেন গ্যাস, ক্লোরিন । 

13. 11105866 (1১০ 00101511501 160001175 806107 06 05 001105175 

90119027559, 15001217910 20050015, 

1[77010986 799103106, 108:909176 15 010501),) 0010 ০১:100) 05219) 

1)5010521) 589১ ০1)101176, 

14 একটি পদার্থ জারক জ্রবা না বিজারক দ্রব্য তাহা কিরূপে বুঝিবে ? 

14, 170% ৮/0010 500 1070৮ 1)০0]61 2, 91109607109 15 2.7 0%1015105 

8961 91: 2 16000100256 0 

|১. জারণে ও বিজ্কারণে যে যোজ্যতার পরিবর্তন ঘটে তাহ: উদাহরণ দ্বারা 

দেখাও । | 
15. 01591 538000155 0 810৬ 0790 051958600) 2110 19010061017 

101৮6 ৮০15110 01791765. 

16. নিয়ে কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রির সমীকরণ দেওয়া হইয়াছে । প্রতিটি 
ক্ষেত্রে দেখাও কোন্টি জারক দ্রব্য, কোন্টি বিজারক দ্রব্য, কোন্টি বিজারিত হয়, 
কোন্টি জারিত হয়। কারণ সহ উত্তর লিখ। 

16, 13610 2:56 21৮51 60019610175 101 50126 01761706081 199.00101)5. 

1110109866১) 10) 5201) 08595 0119 05101951175 2521)0) 016 150001175 952176, 

[1১6 50005027505 ৬1101) 15 1600020) 8110 0) 95010509705 %/1)1011 15 

0১001560., 0150 152,90105 00: 5001 21005%21, 

(1) 2201+0)5 » 2200) 



(11) 
(111) 

(1৮) 

(৮) 

(৮1) 

(৮11) 

(৮115) 

(1) 

(স) 

(1) 
(11) 

জারণ-বিজারপ 7 

2172-17-02 স 2750) 

1?-+-41750) ল [703004 44172 

%7 5504 79024 চা ও 

216012 + 01572175013 

100০4 [79 7 ?০+ 750 

[05 +4171560)5 _ 0০5১0) 4 4৮150 

629 (১04)3 +911 7 285১0441702 5095 

21750140015 170১019 + 910014 

[7১১+ ০1০ ০4170] 

€+-071১60)-0094+12,, 

91194980157 61011, 

রর ঢা 

7 (২য় খণ্ড) 



অধ্যায় 5 

আযমোনিয় 

(811110৭18 ) 

1774 খুস্টাবে বিজ্ঞানী প্রিস্টলী আযামোনিয়াম ক্লোরাইড ও টনের মিশ্রণ উত্তপ্ত 
করিয়া সর্পপ্রথম আমোনিয়। গ্যাস প্রস্তত করেন । আটামোনিয়াম ক্লোরাইড 

গ্রাচীনকাণের রাসায়নিকদের নিকট স্তাল-আযমোনিয়াক (521 080701180 ) নামে 

পবিচিত ছিল । আমাদেব দেশে ইহাকে নিশার্দল বলে। প্রিস্টলী এই গ্যাসের 

নাম দিয়াছিলেন “ক্ষারীয় বাযু* (91162117551) 1 আমোনিয়া যে নাইট্রোজেন 
ও হু'ইড্রোজেনের যৌগিক পদার্থ তাহা প্রমাণ করেন বার্থোলে (136101)0112)। 

উদ্ভিদ ও মুত জীবজন্তর দেহ পচিয়া মাটিতে আযমোনিয়া বা আমোনিয়া-ঘটিনত 

লবণ উৎপন্ন হয়। মল ও মুত্রাগারে, আস্তাবলে ও গোশালায় ষে তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধ 
পাওয়া যাঁয় তাঁহ| আমোনিয়া গ্যাসের গন্ধ । 

আযমোনিয়। প্রস্তুতির বিভিন্ন পদ্ধতি 
1. আ্যমোনিয়।ঘটিত লবণ হইতে_কোন দ্মা।যোনিয়া়  লবণকে 

ক্রারঙ্গাতীয় পদার্থে সহিত মিশাইয়া উত্তপ্ত কবিলে আযামোনিয়। গ্যাস উৎপন্ন হয়। 
বা] +  বৈথ০েন ₹ মা, + টিন +0]8), 

ঘ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড কন্টিক সোড আমোনিয়! সোডিয়াম (ক্লারাইঙ জল 

(বানু), 5০044 গাত0ের ৮» বার) + [504 +%750 

আামোনিয়াম সালফেট কষ্টিক পটাস আযমোনিয়। পটাসয়াম সালফেট জল 
'বার£ব0, + ৪07 - বাতুত + উনব0। +7050 

আামোনিয়াম নাক্টট্রেট কর্টিক সোডা আমোনিয়া সোডিয়াম নাইট্রেটে জল 
গ্বা,01] + 0৪০০  গ্রাবার, + 0805 + 1750 

ম্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ক্যালপিয়াম অক্সাইড আযমোনিয়। ক]ালপিয়াম ক্লোরাইড জল' 

পরীক্ষ। ১. 1. ল্যাবরেটরীর পদ্ধতি--ল্যাবরেটবীতে সাধারণতঃ আযামোনিয়াম 

ক্লোরাইড ও কলিচুনের ( ক্যালসিয়াম হাইডরক্সাইডেব ) মিশ্রণ উত্তপ্ত রি আযমোনিয়া 

গঠাস প্রস্তত কর] হয়। 

গাব 01+ 09007) » বান ও +085015+21350 
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এক ভাগ ওজনের আমোনিয়াম ক্লোরাইডের সহিত তিন ভাগ ওজনের ৪ 

কলিচুন উত্তমরূপে মিশ্রিত কর। একটি গোলতল ফ্রান্কে এই মিশ্রণটি লও । ফ্লাস্কের 
মুখে কর্কের সাহায্যে একটি বাকান নির্গম-নল লাগাইয়া! ফ্লান্থটি একটি স্ট্যাণ্ডের 

সহিত আটকাও। নির্গম-নলের 

অপর মুখ একটি চুন-স্তত্তের 
(11075 1০%/০: ) সহিত জুডিয়! 

দাও। চুন-্তস্ভের উপরে একটি 
নল লাগান আছে। একটি শু 

গ্যাসজার এই নলের উপর 

উপুড় করিয়া বসাইয়া গ্যাস- আ্মোনিঘাম ক্োন্াইড 
ও হলি মিন 

ভাষটি স্ট্যাণ্ডতেরে সন্িত 

আটকাও । 

ফ্লাঙ্ছটিকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত ২৬) 

কর। আযামোনিয়া গযাস উৎপন্ন 
ইয় এবং নির্গম-নলের মধ্য দিয়া ] ূ 
চুতশুস্তে প্রবেশ করে। চুনের মি 

"মধ্য দিয় প্রবাহিত ভষ্টবার 7 ০০ 

পময় ভ্ামোনিয়ার সহিত চিত্র 19-_ল্যাবরেটরীতে আমোনিয়! প্রস্তুতি 

'মশ্রিত জলীয় বাষ্প চুন দ্বার। শোষিত হয়। চুন-স্তম্ত হইতে নির্গত আযামোনিয়া গ্যাস 

শুফ। ইহা বায়ুর নিয় অপসারণ দ্বারা গ্যাস জারে সঞ্চিত হয়। কারণ, আযামোনিয়া 
বাঘু অপেক্ষা হাল্কা । গ্যাসজারটি আযামোনিয়া গ্যাসে পূর্ণ হইয়াছে কিনা বুঝিবার জন্ত 
একটি লাল লিটমাস কাগজ জলে ভিজাইয়া গ্যাসজারের মুখে ধর। লাল লিটমাস, 

কাগজ নীল হইলে বুঝিবে যে গ্যাসজার অ)ামোনিয়া গ্যাসে পূর্ণ হইয়াছে। 

আযামোনিয়! ক্ষারক-জাতীয় পদার্থ । গাঢ় সালফিউরিক আযাসিড ও ফস্ফরাঁস 

পেন্টআ্সাইড (আসিডীয় অক্সাইড)-এর সহিত বিক্রিঘ্নায় ইহা আযমোনিক়্াম সালফেট ও 

আযামোনিয়াম ফসফেট উৎপন্ন করে। এই জন্য এই হুইটি পদার্থের সাহাষ্যে 

দযামোনিয়া গ্যাস গুফ করা যায় না। আবার, অনার ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড 
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আাহমানিয়ার সহিত একটি যুত-যৌগ গঠন করে, তাই ইহার সাহায্যে আযামোনিয়া 
গ্যাস শুফ করা যার না। চুন ক্ষারজাতীয় পদার্থ, আমোনিয়ার সহিত ইহার কোনরূপ 

বিক্রিয়া ঘটে না। সেইজন্ত চুনের সাহায্যে আযমোনিয়! গ্যাস শুফ করা হয়। 

271১1 [72১07 (774)2504 ( আমোনিয়াম সালফেট ) 

67:+-205 81750) (75050 5 (আযমোনিয়াম ফম্ফেট 

0৪015 + 81 3-0801, ৪খান, 
' লাইকর ক্াামোনিয়া (110010£ 20701001018) হইতে ল্যাবরেটরীতে খুব সুবিধায় 

আমোনিয় গ্যাসের বন্দোবস্ত করা যায়। 

লাইকর আযমোনিয়া হইল আযমোনিয়া গ)াসের 

গাঢ় জলীয় ভ্রবণ। ইহাতে শতকর] প্রায় 2১ 

ভাগ আমোনিয়া থাকে । একটি কনিকাল ফ্রাঙ্গে 

কঠিন কষ্টিক সোডা বা পটাস লইয়া বিন্দূপাতী 

ফানেল হইতে উহ্থার উপর আস্তে আস্তে লাইকর 

নি? আযামোনিক্সা ঢাল। নিগগম-নল দিয়া আমোনিয়া 

হইতে আামোনিয়] গ্যাস গযাস বাহির হয় । 

2. ধাতব নাইট্রাইড হইতে-_ক্যালসিয়াম নাইট্রাইভ ম্যাগনেসিয়াম 

নাইট্রাইড, আঠালুমিনিয়াম নাইট্রাইডকে জল দ্বারা ফুটাইলে (সাধারণতঃ কষ্টিক সোডা 

দ্রবণ ব্যবহার কর! হয় ) আযমোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়। 

6915 + 61750 -8115(01715+ চাও 
£&]য+3507 17507 77 ত8410)5 

সোডিয়াম আলুমিনেট 

১, নাইট্রেট লবণ হইতে--নাইটিক আযাসিড বা নাইট্রেট লবণকে জিঙ্ক 

ও গাঢ় কর্টিক সোডা দ্রবণ দিয়া ফুটান হয়। উৎপন্ন জায়মান হাইড্রোজেন নাইট্রেট 

লবণকে অযামোনিয়াতে পরিণত করে । 
বছাব0$71[8170- বি ঢও+ 80107421750) 

“জ্যামোনিয়ার ধর্ম 
ভৌত ধর্ম) আযামোনিয়া একটি বর্ণহীন এবং তীব্র ঝাঝালো গন্ধযুক্ত 

গ্যাস। 
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(8) চাপের সাহায্যে (10০ তাপমাত্রায় প্রায় ছয়গুণ বায়ুমগ্ডলীয় চাপে ) 
ইহাকে সহজেই তরলে পরিণত করা যায়। 

(111) আযামোনিয়া গ্যাস বায়ু অপেক্ষা হাল্কা । 

 পরীক্ষা। 5.&. একটি খাদি গ্াসজারকে একটি আযমোনিয়ার গ্যাসজারের মুখেব উপর 

উপুড় করিয়া বসাইয়া ঢাকনি বসাও | কিছু সময় পরে উপরের গ্যাসজারের মুখে একটি জলে ভিঞ্জান 

লাল লি্টমাস কাগজ ধর। দেখ, লাল লিটমান কাগজ নীল হুইয়াছে। আযমোনিয়া বাযু অপেক্ষা 

হাল্ক1 বলিয়! উহ! নীচের গ)াসজাব হইতে উপরে গ্যাসজারে আসিয়াছে। 

(1৮) আযমোনিয়া গ্যাস জলে অত্যন্ত দ্রাব্য। (0০ তাপমাত্রায় এবং 760 

চিত্র 21--আযমোনিয়। বাহ্ অপেক্ষা হাল্কা। চিত্র 22- ফোয়ার] পরীক্ষা 

মিলিমিটার বায়ু-চাপে আয়তন হিসাবে এক ভাগ জলে 1299 ভাগ আযমোনিয়া 
গ্যাস-দ্রবীভূত হয় । ইহার গাঢ় জলীয়'দ্রবপফে “লাইকর আযামোনিয়।” বলে । 

চ.$. একটি শুষ্ক গোলতল-্লান্কে আমোনিয়া গ্যাস পূর্ণ করিয়া ফ্লাক্ষের মুখে 

একটিঞ্কর্ক লাগাও । কর্কের মধ্যে স্টপককযুক্ত একটি কাচ-নল প্রবেশ করান আছে। একটি পাত্রে 

লাল লিটমাস দ্রবণ লও। ফ্লান্বটিকে উপ্টা করিয়! এরূপভাবে রাখ ধেন কাচ-নলেব বাহিরের প্রান্ত 

লাল লিটমাস দ্রবণে ডুবান থাকে। স্টপকক খুলিয়া! ফ্লাহ্টিকে শীতল জল দ্বারা ঠাণ্ডা কব। 

কাচননল দিয়! জল ধীরে ধীরে ক্লাঙ্ছের মধ্যে প্রবেশ করে এবং আমোনিয়ার সংস্পর্শে আসিয়া উত্থার 

বর্ণ নীল হয়। ম্লান্ষে একটু জল প্রবেশ করিলেই আবও আযামোনিয়া গ্যাস জলে দ্রবীভূত হঈতে 
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থাকে এবং চাপ-হ্রাসের ফলে বাহিরের লাল লিটমাস ভ্রব বেগে ফোয়ারার আকারে ফ্লাস্কের ভিতরে 
ছড়াইয়। পড়ে । সঙ্গে সঙ্গে লাল লিটমাস দ্রবণের বর্ণ নীল হৃষ্টয়! যায়। 

এই পরীক্ষাটিকে “ফোয়ারা” পরীক্ষা” ( ঢ০000517  €%:09110750) বলা 

হয়। এই পরীক্ষার সাছায্যে আমোনিয়ার ছুইটি ধর্ম জানিতে পার-_ | 
(১) আ্যামোনিয় জলে খুব দ্রব্য, এবং (১) আমোনিয়ার জলীয় দ্রেবপ 

ক্ষারধর্মী। 
পরীক্ষা। 5.4. আ্যামোনিয়া-পূর্ণ একটি গ্যাপজারে লাল লিটমাস দ্রবণ মিশাইয়! ঝাকাও। 

গ্যাসজারটি জলের মধ্যে উপুড় করিয়া ঢাকনি সবাও। দেখ, লাল লিটমাস দ্রবণ নীল হইয়াছে এবং 

গ্যাসজার »ম্পূর্ণরূপে জলে পূর্ণ হইয়াছে। 

' (1) ব্লাসায়নিক ধর্ম--অ]ামোনিয়া দাহা নহে কিংবা দহনের সহায়ক নহে। 
পরীক্ষা 5.5, একটি আযামোনিয়ার গ্যাসজার উপুড় করিযা উহাব মধ্যে একটি জ্বলন্ত কাঠি 

খর। জ্বলন্ত কাঠি নিভিয়! যায়, গ্যাসও জ্বলে না । 

(2) আআমোনিয়ার জারণ- অক্সিজেনের মধে) আযামোনিয়া গ্যাস ঈষং 
হলুদ বর্ণের শিখা সহ জলে । আ্যামোনিয়া জারিত হউয়৷ নাইট্রোজেন এবং জলে 
পরিণত হয়। 

£বার,+305-6750+-2] 
পররীক্ষ। 8.6. একটি মোট। ব্যাসেব কাচ-নলের এক মুখ বার কর্কেব সাহায্যে বন্ধ কর 

ককের ভিতব দিয়া সমকোণে বাকান ছুইটি কাচ-নল প্রবেশ 
অঠালোনিচ্যালর করাও। একটি কাচ-নল অপেক্ষাকৃত লম্বা, মোটা নলের 

অপর খোলা মুখ পর্যন্ত প্রায় পৌঁছায়; অপ নলটি 

অপেক্ষাকৃত (ছাটি। ছোট নলেব, মুখে কিছু তুলা বাখ। 

ছোট নলেব মধ্য দিয়া শুষ্ক অক্সিজেন গ্যাস প্রবেশ করাও । ॥ 

এবার লম্বা নলচির তিতর দিয়! শুদ্ধ আমোনিয়। গ্যান 

প্রবাহিত কব । আটমোনিয়ার মলের মুখে আগুন ধবাও। 

দেখ, আমোনিয়! ঈষৎ হলুদ শিখ! সহ জ্বলে। 

ভুলা উত্তপ্ত প্লাটিনামের তারজালির (প্রভাবক ) 

উপর দিয়া আমোনিয়া গযাস ও অক্সিজেন বা 

১৯৯২ বায়ুর মিশ্রণ দ্রুত প্রবাহিত করিলে আযমোনিয়। 
কচ অভিহাজের 
তো নাইটিক অক্সাইডে জারিত হয়৷ 

আযামোনিয়ার দহন 4ব17:+805 76175097489 
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আযামোনিয়া হইতে নাইটিক আযাসিড প্রস্তুতির শিল্প-পদ্ধতি এই কিক্রিয্নার উপর 

নির্ভর করে। 

: কপার অক্মাইডের জাহায্যে জারণ-_উ্পত কপার অক্সাইড আযামোনিয় 
গ্যাসকে নাইট্রোজেনে জারিত করে। কপার অক্সাইড বিজারিত হইয়া ধাতব 

কপারে পরিণত হয়। মুতরাঁং উচ্চ তাপমাত্রায় আমোনিয়ার বিজারণ ধর্ম আছে। 
3০/০+ খন 98091 5+2750 

লেড মনোকঝ্স।ইডের সহিতও একই রকমের বিক্রিয়া ঘটে । নাইট্রোজেন ও ধাতৰ 

লেড উৎপন্ন হয়। 

8১০ + £াবা১-৪৮৮+ি2+8]750 

পরীক্ষা 5.7. শক্ত কাচের তৈয়াবী একটি লম্বা নলে কালো কপার অক্সাইড লও 

কাচ-নলেব একমুশ একটি ঢ-ন লেব সহিত যুক্ত এবং ঢে-নলের অপর মুখে একটি নির্গম-নল লাগান 

আছে। [ঢি.নলটি ঠাণ্ডা জলেব মধ্যে বপান। কাচ-ন'লর কপার অক্সাইড তীর উত্তপ্ত কর এনং 

চিত্র 24-_বিজারক দ্রব্যরূপে আযমোনিয়া 

নলেব অপর মুখ দিয। শু আমোনিয়! গ্যাস উত্তপ্ত কপার অক্সাইডের উপর দিয়া প্রবাহিত কব। 

বিক্রিয়ায় উৎপন্ন নাইট্রোজেন ও জলীয় বাষ্প ঢ-নল দিয়। প্রবাহিত হয়। ঢি.নলে জলীয় ব'প 

ধনীভৃত হইয়া জলে পরিণত হয় এবং নাইন্ট্রোজেন গ্যাস জল অপসারিত করিয়া গ্যাসজারে সঞ্চত 

হয়। 

এই পরীক্ষা হইতে প্রমাণিত হয় 

(1) উচ্চ ভাপক্গাত্রীয় আযামোনিয়া একটি বিজীরক ভ্রব্য, এবং 

5) আমোনিয়াতে নাইট্রোজেন আছে। 

ক্লোরিনের সাহায্যে জারণ_আ্যামোনিয়া ও ক্লোব্রিনের বানায়নিক 

বিক্রিয়ায় আমোনিয়া জারিত হইয়া নাইট্রোজেনে পরিপত হয় এবং সেই সঙ্গে 

হাঁইড্রোক্লোরিক আযাদিভ উৎপন্ন হয়। 

গ্াবার )+8015 ৮ 5+60701 
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অতিব্রিক্ত আযামোনিয়া উৎপন্ন হাইড্রোক্লোরিক আযসিডের সহিত আযমোনিয়াম 

ক্লোরাইড উৎপন্ন করে। 
€াবনও+61701- থান 401 

সুতরাং মোট বিক্রিয়্াটি এইকূপে প্রকাশ করা যায়-_ 
৪াবন9+9015-6াখচা401+্ঘ 

অতিরিক্ত ক্লোরিন থাকিলে নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইড নামের একটি তৈলাক্ত 

বিস্ফোরক পদার্থ উৎপগ্ন হয়। 
বান৪+8015- 01) + 81701 

(8) আলিডের সহিত বিক্রিগ্না_আযামোনিয়া ক্ষারধমী বলিয়। বিভিন্ন 

আপিডের সহিত বিভিম্ন লবণ উৎপন্ন করে। কিন্তু এই বিক্রিয়া জল উৎপন্ন 

হয় লা। 
7) +17101 শবন50] ( আযামোনিয়াম ক্লোরাইড ) 
বান) ++ বিনা (আযমোনিয়াম ব্রোমাইড ) 
বাত +ন708 » বান ,0. ( অ/ামোনিয়াম নাইট্রেট ) 
গাব; +৮250% (টিন ঞ)950954 (আযামোনিয়াম সালফেট ) 

পরীক্ষা! 6.৪. একটি গ্যাসজারে কয়েক ফৌটা গাঢ হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড ঢালিয়। 

গ্যাসজারটি গড়াইয়া লও। গ্যাসজারটিকে এখন একটি 

আযামোনিয়ার গ্যাসজারের মুখের উপর বসাইয়া ঢাঁকনি 

সরাও। দেখ, গ্যাসজাব দুইটি সাদ ধোয়ায় পূর্ণ হয়। 

আমোনিয়া ও হাইড্রোঞ্জোরিক আমিডের বিক্রিয়ায় 

আযামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপল্প হয়। উৎপন্র আমোনিয়াম 

ফ্লোরাইডের হক কণাগুলিকে ধোয়ার মত দেখায় | 

(4) ধাতুর সহিত বিক্রিয়া উতত 
সোভিয়ামের (প্রায় 409:0) উপর দিয়া পু 

আযামোনিয়া গ্যাস প্রবাহিষ্ঠ করিলে সোডামাইড 
(50090716) উৎপন্ন হয় এবং হাইড্রোজেন গ্যাস 

নির্গত হয়। 

21২24981137 22 ঘনা০+172 

চত্র 2--আযামোনিয়া পরীক্ষা! 8.9. শক্ত কাচের ভৈয়ারী একটি মোটা 

ক্লোবাইড উৎপাদন নলে ধতিব সোডিয়াম রাধিয়। উত্তপ্ত কর। নলের এক 
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প্রান্ত হইতে শুদ্ধ আযামোনিয়া গ্যাস এই গলিত সোডিয়ামের উপর দিয়া প্রবাহিত কর। মোর্টী নেব 

অপর মুখে একটি সরু নল যুক্ত আছে। এইসরু নল দিয় হাইড্রোজেন গ্যাস বাহির হয়। এই 

গ্যাসের মধ্যে জ্বলন্ত শলাক] ধরিলে গ্যাস নীলাভ শিখার জলে। 

এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, আমোনিয়াতে হাইড্রোজেন আছে। 

সোভামাইড সাদ! মোমের স্টাঁয় একটি কঠিন পদ্দার্থ। জলের সহিত বিক্রিয়ায় ইহা 

'আযামোনিয়! নির্গত করে। 
বিও1772+17120- 59749 

পটাসিয়ামের সহিত বিক্রিয়া একইরূপ, পটাসামাইভ ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। 

2+2াবান০- গা 5+ ১ 

ম্যাগনেপিয়াম ধাতুকে শুষ্ক আমোনিয়! গ্যাসের মধ্যে উত্তপ্ত করিলে ম্যাগনেসিয়াম 

নাইট্রাইড ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। 
31154 থান ও- 11525 + 9, ৃ 

($) কার্বন ডাই-অক্সাইডের সহিত বিক্রিয়া_1900 তাপমাত্রায় এৰং 
100 বায়ুমগুলীয় চাপে আযমোনিয়া ও কার্বন ভাই-অক্মাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়ার | 

ইউরিয়া ( 1৩৪ ) নামের একটি কঠিন পদ্দার্থ গঠিত হয়। জমির সাররূপে এবং প্লাস্টিক 

জাতীয় পদার্থ তৈয়ারী করিতে ইউরিয়! ব্যবহৃত হয়। 

০০১+াবানও- 00 হাট ++17509 
আমোনিয়াম হাইডুক্সাইড 
ইহ] আআমোনিয়ার জলীয় দ্রবণ । খিচা9+750- বান £0ল | আযমোনিয়াম 

হাইড্রক্সাইড ক্ষারধর্মা--লাল লিটমাঁপ দ্রবণ নীল করে এবং বিভিন্ন আযসিডের সহিত 

লবণ ও জল উৎপন্ন করে। 
বান।0েলন + 201» টইান,0] + 25০ 
বি4017 14 7009 -খি4 92 + 750 

গ্াবলু,0ল্র + 55505 »(ইি755905+ গান 50 

কোন কোন ধাতব বা দ্রবণে আযামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড মিশাইলে ধাতৰ 

হাইড়কাইড অধঃক্ষিণ্ত হয় । যথা, 

[7501 + উখনু,0ো7 ৮. হ৪(017)5 + $ধেলু,0] 
ফেরিক আমোনিয়াম ফেরিক আমোনিয়াম 

ক্লোরাইড হাঁইডক্মাইড হাইড়স্মাইড ক্লোরাইড 
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41017 + 907 £100917): + 91720] 

আযালুমিনিয়াম আমোনিয়াম আালুমিনিয়াম আ)ামোনিয়াম 

ক্লোরাইড হাইড্রক্সাইড ছাইডুক্স।ইড ক্লোরাইড 
6504 + গাব ল£07 _ 91907), + (বনু5)১504 
ম্যাগনেসিয়াম আমোনিয়াম ম্যাগনেসিয়াম আযোনিয়াম 

সালফেট হাইড্রক্স/ইড হা্ডুক্সাইড সালফেট 

ফেরিক হাইডক্সাইডের অধঃক্ষেপের বর্ণ বাদামী, হ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড ও 
ম্যাগনেসিয়াম হাইডক্সাইডের অধঃক্ষেপের বর্ণ সাদ]। 

কোন কোন ধাতব লবণের দ্রবণে আযমোনিয়াম হাইড্রক্সাইভ মিশাইলে প্রথমে 
অধঃক্ষেপ আসে, কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণ আযামোনিয়াতে উছ৷ দ্রবীভূত হয়! 

প্রতি ক্ষেত্রে জটিল লবণের সৃষ্টি হয় ; যথা, 
(1৭ 209504+গাবা7 4017 ₹ 0850,, 08(0170)১+(াব,)১90+ 

কপার অ]ামোনিয়াম ক্ষারকীয় কপার সালফেট : 

সালফেট হাইডুক্সাইড (নীলাভ অধঃক্ষেপ 
09504) 0. 011),+ (1149০ ++0াবান:017 

₹গ্র(এ/11+)41904+817..0 
কিউপ্রোমোনিয়াম 
সালফেট (গ1ঢ নীল দ্রবণ) 

(7) 25৪০9) + গ্ুব।,0োন ৮» :4৪১০+া140৯+-17১০ 

সিলভার আযামানিয়াম সিলভার অক্সাইড 

নাইট হাইডক্সাইড (বাদামী) 
££50+ 47507 শগ্র 5৪135051011 +81156) 

আর্জেণ্টো-আযামোনিত্াম 

হাঁইড়ক্সাইড দ্রবণ 

(7) 2504+গাথ101] ৯: %7(017)১+ দ্ধ +১১০ 
জিন্ক সালফেট সাদা অধঃক্ষেপ 
27007) 4াবাা 0] 5 [%011521-097)5+%750 

জিগ্ক জিঙ্ক-আযাষিন হাইড্রক্সাইভ 

হাইড়ঝ্সাইড ( বর্ণহীন দ্রবণ ) 
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মারকিউরিক ক্লোরাইড দ্রবণের সহিত আযামোনিয়াম হাইড়ুক্সাইভ মিশাইলে সাদা 
অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়। ইহার নাম মারকিউরিক আমিডো-ক্লোরাইডভ | 

11820127127 4017 7 175(079)011 বি 74011+2790 

ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, আযালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, জিঙ্ক ক্লোরাইড ইত্যাদির সহিত 
আযামোনিয়া যুত-যৌগ (201601) ০01070010 ) গঠন করে । যথা, 

0০9012, 8757 1019, 6না7 5 27012, গাও, 

আযমোনিয়ার শিল্প-প্রস্ততি 
হেবারের সাংহ্লেষিক পদ্ধতি (112106175 5170)৩00 [100535 ) 

জার্মান বিজ্ঞানী হেবার সর্বপ্রথম আমোনিয়ার শিল্প-প্রস্ততির সাংশ্লেষিক পদ্ধজভি 

আবিফার করেন। 

নাইট্রোঞ্জেন ও হাইড্রোজেন হইতে আামোনিয়ার সংশ্লেষণ একটি উভয়মুখী এবং 

তাপ-উৎপাদক বিক্রিয়া । 
য2+৪75-গ্রাবারও 

($) সংশ্লেষণের জন্ত আয়তন হিসাবে এক ভাগ নাইট্রোজেন ও তিন ভাগ 

হাইড্রোজেনের মিশ্রণ লওয়া হয়। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন বিশুদ্ধ ও শুষ্ক হওয়া 

আবশ্াক ৷ পু 

(0) নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন মিশ্রণের উপর উচ্চ চাঁপ প্রয়োগ করিলে 

আমোনিয়ার উৎপাদন অনেকাংশে ভাল হয়। হেবার পদ্ধতিতে 200 বাসুমণ্ডলীয় 

চাপ প্রয়োগ করা হয়। 

(11) বিক্রিয়ার তাপমাত্রা বেশী হইলে আযামোনিয়ার মোট উৎপাদন কমিয়া 

যায়। তাপমাত্রা কমাইলে উ€া বাড়ে কিন্তু বিক্রিয়াটি খুব ধীরে ধীরে চলে। এইজন্ 

বিক্রিয়াটি এরূপ তাপমাত্রায় ঘটান হয় যাহাতে আ।মোনিয়ার মোট উৎপাদন ভাল হয়, 

অথচ বিক্রিয়াটি মোটামুটি তাড়াতাড়ি চলে । এজন্ত উপযোগী তাপমাত্রা! (00610701 

(5100056150016 ) হইতেছে 550০1 এই সঙ্গে অবশ্না বিক্রিয়ার গতি তাড়াতাড়ি 

করিবার জন্য প্রভাবক ব্যবহার করা হয়। হেবার পদ্ধতিতে লৌহচূর্ণ-প্রভাবকের 
সহিত মলিবডেনাম চূর্ণ উদ্দীপক-রূপে ব্যবহৃত হয়। 

(%) আযামোনিয়া উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহাকে শীতল অবস্থার চাপ দিক্ষা 

কিংবা! জলে দ্রবীভূত করিয়া বিক্রিয়ার আওতা হইতে সরাইয়। ফেলা হয়। 
822 সি 28 ক জিসািপসাাকপি সা বনপা সিজললা নন ৯ 



708 , রসায়ন-দ্বিতীয় খণ্ড 

এই বিশেষ ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিলে লাভজনক পরিমাণে আযামোনিয়া পাওয়। 

সম্ভব | 

এক-তিন আয়তনিক অনুপাতে বিশুদ্ধ ও গু নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের 

মিশ্রণকে পাম্পের সাহায্যে 200 বায়ুমগ্ুলীয় চাপে সম্কুচিত করিয়। চাপযুক্ত মিশ্রণ 

বিক্রিয়া-কক্ষে (19200107 01781001061 ) পরিচালিত করা হয়। ' বিক্রিয়্া-কক্ষটি 

ক্রোম-ভ্যানেডিয়াম স্রীলের তৈয়ারী | ইহার মধ্যে তাকের উপর আয্নরনচূর্ণ প্রভাবক 

ও মলিবডেনামচুর্ণ উদ্দীপক-এর মিশ্রণ থাকে । প্রথমতঃ তড়িতের সাহায্যে এই 

মিশ্রপকে 550১ সেট্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করা হয়। পরে বিক্রিয়ায় উদ্ভূত তাপ প্রয়োজনীয় 
তাপমাত্রা বজায় রাখে । উত্তপ্ত প্রভাবকের সংস্পর্শে নাইট্রোজেন ও হাইড়োজেন 

আংশিকভাবে আযামোনিয়ায় পরিণত হয়। বিক্রিয়া-কক্ষ হইতে নির্গত গ্যাস মিশ্রণে 

আয়তন হিসাবে শতকরা 10-12 ভাগ আামোনিয়া গ্যাস থাকে, অবশিষ্টাংশ হইল 

অপরিবন্ঠিত নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন। এই গ্যাস-মিশ্রণকে হিম-কক্ষে শীতল 

করিয়া সঙ্কুচিত করিলে আযামোনিয়৷ তরলে পরিণত হয় এবং একটি পাত্রে তরল 

'অযামোনিয়া সঞ্চিত হয়। 
এক আয়তে ১: 

রিতা - হু সা 

জেদীহছুণ (প্রজ্ঞান্র) এলং 
চুপ ইস) এর 
লিডণ। আপানার 5507 সেল্টিগ্রেত 

-তআযাঘোনলিহযা খ্যাত ও ঘুয্গপাহ ল্র্তিত 
নহটেচজেল ও হাইড্রোতেন 

চিত্র 26--হ্বোরের সাংগ্লেষিক পদ্ধতি 

কোন কোন ক্ষেত্রে আামোনিয়া গ্যাসকে ঠাণ্ডা ছলে দ্রবীভূত করিয়া দ্রবণ তৈয়ারী 



আমোনিয়। 10% 

কর! হয় । অপরিবন্তিত নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণকে পুনরায় চাপ 

প্রয়োগে নৃতন মিশ্রণের সঙ্গে বিক্রিয়া-কক্ষে পাঠান হম়্। এইরূপে পদ্ধতিটি 
ধারাবাহিকভাবে চলে এবং আযামোনিয়ার উৎপাদন সন্তোষজনক হয় । 

বর্তমানে এই পদ্ধতিতে তাপমাত্রা, চাঁপ ইত্যার্দির কিছু কিছু তারতম্য করা হয়! 

রূদ্ পদ্ধতিতে (01809975 13:090655 ) গ্যাস মিশ্রণকে প্রায় 10009 বায়ুমণ্ডলীয়, 

চাপে এবং ৪০০১ সের্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখিয়া বিক্রিয়ার্টি সম্পন্ন কর! হয়। 

নাইক্রোজেন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ সাধারণতঃ নিম্নরূপে সংগ্রহ করা হয়। 

(1) তরল বায়ুর আংশিক পাতনের সাহায্যে নাইট্রোজেন এবং জলের 
তড়িৎ-বিশ্লেষণের সাহায্যে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করা হয়। 

(2) ওয়াটার গ্যাস (৮৭51 ৫৭5-_হাইড্রোজেন ও কার্বন মনোক্সাইডের মিশ্রণ) 

হইতে হাইড্রোজেন এবং প্রভিউসার গ]াস (7:000০51 €95- নাইট্রোজেন ও কার্বন 

মনোক্সাইডের মিশ্রণ ) হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ কর] হয়। শ্বেততপ্ত কার্বনের উপর 

দিয়া ্বীম পরিচালিত করিলে ওয়াটার গ্যাস এবং বায়ু পরিচালিত করিলে 

প্রোডিউসার গ্যাস উৎপন্ন হয়। 

কয়লার অন্তধূম-পাতন পদ্ধতি 
লোহার আবদ্ধ পাত্রে বায়ুর অন্পশ্থিতিতে কয়লাকে পাতিত করিয়া কোল গ্যাস 

" (০021 £৪$) তৈয়ারী করা হয়। এইরূপ পাতনকে অন্তর্ম-পাতাল (0০5০০0৮০ 

01511015001) বলে । কোল গযাস*তৈয়ারির 'জন্য কয়লার অন্তধূমি-পাতনের সময় 

আামোনিহ্বা ও আযামোনিয়াম লবণের একটি জলীয় দ্রবণ (901000171809] 11001) 

উপজাত হিসাবে পাওয়া! যায়। এই ভ্রবণের সহিত চুনগোলা (10111 ০ 11176 ) 

মিশাইয় গ্রাম প্রবাহিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে দ্রবণ হইতে আ]ামোনিয়া গ্যাস নির্গত 

হয়। নির্গত আযামোনিয়। গ্যাসকে লঘু সালফিউরিক আযালিভে শোধিত করা হয়। 
উৎপন্ন আযামোনিয়াম সালফেটের দ্রবণ হুইতে উহার কেলাস তৈয়ারী কর] হয়। 

কোন কোন সময়ে নির্গত আযামোনিয়া গ্যাস জলে দ্রবীভূত করিয়া লাইকর 

আযামোনিয়া তৈয়ারী কর! হয়। 

সায়ানামাইভ পদ্ধতি ( ০5909100106 1100695 ) 

0) চুন ও চূর্ণ কোকের (কার্বন) মিশ্রণকে 2০০---৪০০০৭০ সেপ্টিগ্রেন্ডে 
উত্তপ্ত করিলে ক্যালসিয়াম কার্বাইড উৎপন্ন হয়। ০৪০0+80০-0৪02+00 

| 

। 
॥ 
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(2)* চূর্ণ ক্যালসিয়াম কার্বাইভকে 1000” সেট্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করিয়া উহার উপর: 
দয় নাইট্রোজেন গ্যাস পরিচালিত করিলে ক্যালসিয়াম সার়ানাষধাইড এবং কার্বন 
উৎপন্ন হব । | 

0৪0১ +12- 00+0 

ক্যালসিয়াম সায়ানামাইভ ও কার্বনের মিশ্ণকে নাইট্রোলিম (17100170) ) 
বলে। ই] সার হিসাবে ব্যবহাত হয়! 

(8) চাপে অতিতগ্ত হম দ্বারা ক্যালসিয়াম সায়ানামাইডকে বিযোজিত করিলে 

'আযমোনিয়া উৎপন্ন হয়। 
0৪13০1২+81020 7৮০90094171 

আমোনিয়ার আয়তন-সংযুতি 
শক্ত কাচের তৈয়ারী একটি নলের ছুই প্রান্তে ছুইটি স্টপকক যুক্ত আছে এবং 

এক প্রান্তে একটি ফানেল যুক্ত আছে। বাহির হইতে কাচ-নলটিকে তিনটি সমান 
ভাগে চিদ্ছিত করা হুয়। নলটিকে শুফ ক্লোরিন গ্যাস দিয়া সম্পূর্ণ ভর্তি কর হয় 

এবং ফানেলে গাঢ় আামোনিয়াম হাইডক্সাইড লওয়৷ হয়। স্টপকক খুলিয়া ফৌটা 
ফৌটা করিয়া আামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড কাচ-নলে ঢালা হয়। বিক্রিয়ার ফলে 

অ)[মোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদ' ধোয়া এবং নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপর় হয়। 

2১০ উপযুক্ত পরিমাণ আযামোনিয়। মিশাইয়। সমস্ত ক্লোরিনকে 

হাষইড্রোক্লোরিক 'মযার্সিডে পরিণত করা হয়। অতঃপর 

ফানেল হইতে অ'মোনিয়ার পরিবর্তে লঘু সালফিউরিক 

আসিড মিশান হয়, যেন সমস্ত আমোনিয়া আমোনিয়াম 

সালফেটে পরিণত হয়। কাঢচ-নলে নাইট্রোজেন গ্যাস 
থাকে । কাচ-নলটি ঠাণ্ডা হইলে উহা! একটি বড় পাত্রে 
জলের মধ্যে রাখিয়া নীচের স্টপককটি খুলিয়। দেওয়া হয়। 
কাচ-নলের মধ্যে জল প্রবেশ করে। কাচ-নলের ভিতরের 
ও বাহিরের জদ্তল সমান করিয়| গ্যাসের আয়তন নির্ণয় 

চিত্র 27--আযমোনিয়াব করা হয়। দেখা য়ায় যেনাইট্রোঙ্গেন গ]াসের আয়তন 

জি রিতনদংরুতি পি সম্পূর্ণ কাঢ-শলটির এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। স্ৃতরাং 
'অযামোনিয়া হইতে যে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় তাহা ক্লোরিনের আয়তনের তিন 
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ভাগের এক ভাগ । আবার, কাচ-নলের সম্পূর্ণ ক্লোরিনের (তিন আয়তন ) বিক্রিয়ার 
জন্য সমান আয়তনের ( তিন আয়তন ) হাইড্রোজেন প্রয়োজন এবং এই হাইড্রোজেন 
আপিয়/ছে আমোনিয়া হইতে | কাচ-নলে যে নাইট্রোজেন অবশিষ্ট থাকে ( এক 

আয়তন ) তাহাও এ আামোনিয়। হইতে আসিয়াছে | 

অতএব, এক আয়তন নাইট্রোজেন তিন আয়তন হাইডোজেনের সহিত যুক্ত 
হইয়া অযামোনিয়! উৎপন্ন করে । 

আমোনিয়ার পরিচায়ক পরীক্ষ। 
(1) আমোনিয়া গ্যানকে উহার তীব্র ঝাঝাল গন্ধের সাহায্যে চিনিতে পারা 

যায়। 

(1) জলে সিক্ত লাল লিটমাস কাগজ আমোনিয়। গ্যাসের মধ্যে ধরিলে নীল 
হুইয়! যায়। 

(111) আমোনিয়ার গ্যাসজাবে হাইডোক্লোরিক আযসিভে সিক্ত একটি কাচ-দগ্ 
ধরিলে সাদা ধোঁয়ার স্থষ্টি হয়। এ 

(৮) মারকিউরিক নাইট্েট দ্রবণে সিক্ত এক টুকৃরা ফিল্টার কাগজ আযমোনিয়া 
গযাসে ধারলে কালো হয়। 

(৬) নেসল1র দ্রধণের ( ২253161%5 £225917 ) সাহাষ্যে পরীক্ষ'_-মারকিউরিক 
ক্লোরাইড দ্রধণে পটাসিয়াম আয়োভাইড দ্রবণ মিশাইলে প্রথমে লাল মাঁরকিউরিক 
ধদায়োডাইডের মধক্ষেপ আসে । আরও পটাশিয়াম আয়োডাইড মিশাইলে লাল 
অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত হইয়। স্বচ্ছ দ্রবণ উৎপন্ন হয়। অতিরিক্ত কষ্টিক সোডা বা পটাস 
দ্রবণ মিশাইয়া এই দ্রবণকে ক্ষারকীয় করা হয়।' এট দ্রবণকে নেসলার-দ্রবণ বলে। 

11560194211 21501111515 

মাবকিউখিক আয়োডাইড 

72]12+1বা-্াবানতাও 
পটামিয়াম মাংকিউরিক-আয়োড।ইড 

নেপলার দ্রবশের সহিত আামোনিয়া বা অ]ামোনিয়াম লবণ মিশাইলে বাদামশ 
'অধঃম্মেপ পড়ে কিংব। দ্রবণের বর্ণ বাদামী হয়। এই পরীক্ষার সাহায্যে আমোনিয়ার 
অন্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। 

ত্যামোনিয়ার ব্যবহার 
($) সোডিয়াম কার্ধনেট (কাপড় কাচ] সোডা), নাইটিক আসিড এবং ইউরিয়ার 

শিল্প-প্রস্ততিতে প্রচুর পরিমাণ অযামোনিয়! বাবহৃত হয়। 
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(8 আ্যামোনিয়াম সালফেট, আযামোনিয়াম নাইট্রেট, অ]ামোনিয়াম ফম্ফেট 

ইত্যাদি লবণ প্রস্তুত করিতে আযামোনিয়া ব্যবহৃত হয়৷ 

(01) কোন কোন ওষধ প্রস্তুতিতে ইহা ব্যবহৃত হয। যথা, ম্মেলিং সণ্ট 

(51006111775 5810) 

(1%) ল্যাবরেটরীতে বিকারক হিসাবে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। 

(৮) বরফ তৈয়ারির কাবথানায় এবং অন্ান্ত শীতলীকরণের কার্ধে তরল 

অ]ামোনিযা! ব্যবহৃত হয। তরল আযামোনিযা খুব উদ্ধাযী ( স্দুটনান্ব-_33%40)। 

তবল আযমোনিষা বাম্পাধিত হইবার সময প্রচুর তাপ শোধিত হয়, যাহাব ফলে 

পারিপান্থিক পদার্থ অত্যন্ত শীতল হইযা পড়ে। এক গ্রাম তবল আযামোনিযার 

বাম্পাধনে প্রায় 822 ক্যালরি (0৪101765 ) তাপ শোধিত হয। এইবূপে শীতলতার 

সথষ্টি করিযা জলকে জমাইয়া৷ বরফে পরিণত কর] হয। 

বরফ ঠতয়ারির পদ্ধতি-_পাম্পের সাহায্যে গুক্ক আমোনিয়া গ্যাসকে চাপিয়া 

নলকুগুলীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত করাইয়া শীতল করা হয়। নলকুণ্ুলী শীতল জল 

দ্বারা ঠাণ্ডা রাখা হয়। আামোনিয়া তরলে পরিণত হয়। চাপের ফলে তরল 

আামোনিয়ার তাঁপমান্রা কিছুটা বৃদ্ধি পাঁয় বলিয়া উহা এইরূপে ঠাণ্ডা করা হয়। 

তরল আমোনিয়াকে অতঃপর একটি ভালভেব মধ্য দরিয়া সম্প্রসারক কুগুলীর মধ্যে 

৯০৯ |. শপ | সলজঠ ৯৫ পরস্পর 

শিম পাশ পা, নামি ৯০ জপ উর এন হট 

0--লল32552 নল লী 
শী সাপ হাসি সপ ৯০০ স্পা 5 ০2 

এ (€₹_-ললল উল্লইটহ্ৰ 
হি তা 

ই 
তঘানালন্যা 

সং $ 

চিত্র 2৪_-ববফ তৈযাঁবি 

চাঁলিত করা হুয়। সম্প্রসারক কুণুলী সংপৃক্ত লবণ-জলে ডুবান থাকে । এই লবণ- 
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জলে কয়েকটি জলপুর্ণ টিনের পান্র (বরফ-পাত্র) রাখা হয়। তরল আ্যর্টিমানিয়া 
সম্প্রসারক কুগুলীর মধ্যে উচ্চ চাপ হইতে হঠাৎ নিম্ন চাপে.ভাল্বের মধ্য দিয়া 
বাম্পীভূত হয়। বাম্পীভূত হওয়ার জন্ত লবণ-জল হইতে প্রচুর তাপ শোষণ করে। 
ফলে লবণ-জলের তাপমাত্রা শুন্ত (0) ডিগ্রীর অনেক নীচে নামিয়া যায়। লবণ-জলে 

রক্ষিত জলপুর্ণ পাত্রের জল জমিয়া বরফে পরিণত হুয়। বাম্পীভূত আযামোনিয়াকে 

পুনরায় চাপ দিয়া তরলে পরিণত করা হয়। এইরূপে একই আযামোনিয়া বারংবার 
বাবহার করা যায়। 

ভোমরু! যে সব হিমায়ক যন্ত্র বা রেফ্রিজারেটর (19115015091) দেখ তাহার 

নির্মাণকৌশলও প্রায় এইরূপ । আজকাল অ]ামোনিয়ার পরিবর্তে মিথাইল-ক্লোরাইভ 

বা ফ্রিয়ন (£601) নামক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। 

আ্যামোনিয়াম লবণ (42)10017) 98105) 

আযামোনিয় ক্ষার জাতীয় পদার্থ? বিভিন্ন আসিভের সহিত ইহ] যে সমস্ত লবণ 

গঠন করে তাহাদিগকে আমোনিয়াম লবণ বলে । আযামোনিয়া ক্ষীণ (521) ক্ষার 

হইলেও আামোনিয়াম লবণগুলি স্থায়ী প্রকৃতির | 

আসি আমোনিয়াম লবণ 
ঢ[া0] আযমোনিয়াম ক্লোরাইড, তল 401 

[]0, আযামোনিয়াম নাইউ্রেট, ঘা,0: 
না, আমোনিয়াম নাইন্রাইট, বি114102 

[75504 'ম্যামোনিয়াম সালফেট, (বি17$)9505 

[7,093 আমোনিয়াম কার্বনেট, (া7£)5009 
[73704 আযামোনিয়াম ফস্ফেট, (বান £):30+ 

প্রস্তুতি-বিভিন্ন আসি এবং আযমোনিয়ার বিন্ছি়ার সাহায্যে সাধারণভাবে 

কতকগুলি আামোনিয়াম লবণ তৈয়াবী করা যায়। যথা, আমোনিয়! গ]াল লঘু 

সালফিউরিক আাসিডের মধ্যে প্রবাঁহত করিলে আামোনিয়াম সালফেট, নাইটিক 

আযাসিডের মধ্যে প্রবাহিত করিলে আ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং হাইড্রোক্লোরিক 

আযাসিডের মধ্যে প্রবাহিত করিলে আযামোনিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ পাওয়া যায়। 
৪--( ২য় খণ্ড ) 
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ঙ 

বাসায়িত করিয়। শীতল করিলে দ্রবণ হইতে লবণগুলি কঠিন অবস্থায় পাওয়া 

যায়। 
 গরবানও+7530-(বান4)5905 

বান১+70] -বলু,0] 

অন্যান্য পদ্ধতি 

আআমোনিয়াম সালফেট (4১700010101 ৪8101216)--জিপ সাম একটি 

খনিজ পদার্থ, ইহা সোদক ক্যালসিয়াম সালফেট (০৪304, 2]320)। চরণ জিপাম 

জলের মধ্যে প্রলঘিত রাখিয়৷ তাহার মধ্যে আমোনিয়! গণাস ও কার্বন ডাই-অক্সাইড 

প্রবাহিত কর! হয়। বিক্রিয়ায় আমোনিয়াম সালফেট ( দ্রবণে থাকে ) এবং অজ্দরাব্য 

ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়। অক্্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট ফিল্টার করিয়া 

পৃথক করা হয়। পরিক্রত আযমোনিয়াম সালফেটের জলীয় দ্রবণ । দ্রবণ বাম্পায়িত 

করিয়! আযমোনিয়াম সাঁলফেটের কেলাস সংগ্রহ করা হয়। 

08509$+ 2াঘ5+0০02 + [20 08009১+ (7 £)5504 

আ্আমোনিয়াম ক্লোরাইড (10177010101) 01010171008 0 921-8,001)02180) 

-_আমোনিয়াম সালফেট ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের মিশ্রণ উত্তপ্ত করিলে আমোনিয়াঁম 

ক্লোরাইড ও সোডিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন আমোনিয়াম ক্লোরাইড উধ্ব- 

পাতিত হইয়া সোডিয়াম সালফেট হইতে পৃথক হয় । 
(বা ।)১90++23901- ৪? 50$+গবানু।01 

আমে নিয়াম নাইট্রেট (91771001100 17100161-অযামোনিয়াম 

সালফেট ও পোঁডিয়াম নাইট্রেটের জলীয় দ্রবগ উত্তপ্ত করিলে 2্নিবর্ত বিক্রিয়া ঘটে 

এবং সোডিয়াম সালফেট ও আমোনিয়াম নাইটেট উৎপন্ন হয় । (সাউয়াম সালফেটের 

দ্রাব্যতা কম বলিয়া উহ! সোদক লবণনাণে (82504 11750) উত্তপ্ত দ্রবণ হইতে 

পৃথক হয়। ফিলটার করিয়া ইহা পৃথক করিয়া পরিক্রত শীতল করিলে আযামোনিয়াম 

নাইন্রেটের কেলাস পাওয়া যায় । 
(বা ,1590++2াবথাব০৪-৭৪59০0,+ গ্রাবার।০03 

জ্যআমোনিয়াম কীর্বনেট (2051000100 ০810010965 01 981-5015016)-- 

আযামোনিয়াম সালফেট ও ঢচকের গুঁড়ার (ক্যালপিয়াম কার্বনেট ) মিশ্রণ উত্তপ্ত 

ঞ্ট 
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ষ্ 

করিলে আামোনিয়াম কারবনেট উৎক্ষেপরূপে জমা হয়। ইহার সহিত খুব শামান্ত 
জল মিশাইয়া পুনরায় উধ্বপাতিত কর! হয়। এইরূপে প্রস্তত করা বাজারের 

আযামোনিয়াম কার্বনেটের সহিত অযামোনিয়াম বাই-কার্বনেট ও আযামোনিয়াম কার্বনেট 
নামের ছুইটি পদার্থ মিশ্রিত থাকে। 

(বার +)550++ 0900১-0890++(ঘা$)5005 

ইহার সহিত আযামোনিয়ার গাঢ় জলীয় দ্রবণ মিশাইয়। নিয় তাপমাত্রায় উত্তমরূপে 

নাড়িলে বিশুদ্ধ আমোনিয়াম কাঁধনেট কেলাস পাওয়া ষায়। 

আআমোনিয়াম নাইন্রাইট ( 4১001000171] 01015 )- আযমোনিয়াম 

ক্লোরাইড বা সালফেট ও সোডিয়াম নাইট্রাইটের দ্রবণকে বায়ুশুন্ত গ্থানে বান্পীভূত 

করিয়! আামোনিয়াম নাইট্রাইট তৈয়ারী কর! হয়। বায়ুশুন্ত স্থানে উধ্বপাতিত 

করিয়া ইহ1 পৃথক করা হয়। 

বা,01+ বাব ০১ বিল 40০+1801 

আমে নিয়াম লবণের ধর্ষ_ 

1. আযামোনিয়াম লবণগুলি সাদা] বা বর্ণহীন কেলাসাকার কঠিন পদার্থ, 

জলে দ্রাব্য। 

%. তাপের ক্রিয়া উত্তপ্ত করিলে সমস্ত আমোনিয়াম লবণ বিষোজিত 
হয় এবং উহাদের মধ্যে কতকগুলি (ক্লোরাইড, সালফেট ইত্যাদি) প্রথমে উধ্বপাঁভিত 

হয়। ষথা, 

বান ,01 _. বিনও + লু 
আযামোনিরাম ক্রোরাইড  আযামোনিয়া হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড গ্যাস 

(ব7,)১,505 »₹ গান; + 5০ + 90, 
আযামোনিয়াম সালফেট আমোপিয়া জল সালফার ট্রাই-অক্সাইড 

(বার ।)১008 ₹ গ্রাথানও + 250+005 
আযামোনিগাম কার্বনেট আযামোনিয়া জল কার্বন ডাই-অক্সাইড 

বান,ব০0ু 509  +- গা0 
আযামোনিয়াম নাইট্রেট নাইট্রাস অক্সাইড জল 

বান,ব০১ _. টৃঃ +. গুন 50 
খ্সযামোনিয় নাইট্রাইট নাইট্রোজেন জল 

(74)20:207 7» ও + 41720 +01803 

আযামোনিয়াম ডাই-ক্রোমেট নাইট্রোজেন জল ক্রোমিক অক্সাইড 
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8. ক্ষার ও তাপের ক্রিয়া_কন্টিক সোডা, কন্টিক পটাস, কলিচুন ইত্যাদি 

ক্ষারের সহিত আযামোনিয়াম লবণ উত্তপ্ত করিলে আযামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হুয়। 

বিক্রিয়ার সমীকরণের জন্য 98 পৃষ্ঠা দেখ । 

4. নেসলার দ্রবণেরক্রিয়া_ 111 পৃষ্ঠা দেখ । 

আমোনিয়াম লবণের পরিচায়ক পরীক্ষা 

() ক্ষারের সহিত উত্তপ্ত করিলে আামোনিয়া গ্যাস নির্গত হয়। নির্গত 

আযমোনিয়া গ্যাসকে 11] পৃষ্ঠার (1), (1), (11), (1৮) নং পদ্ধতি অন্থুযায়ী সনাক্ত 

করা যায়। 

(7) নেস্লার দ্রবণের সাহায্যে, 11] পৃষ্ঠা দেখ। 

জ্যামোনিয়াম লবণের-ব্যবহার 

(1) আযামোনিয়াম সালফেট জমির অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সাররূপে 

ব্যবহাত হয়। অন্তান্ত আযমোনিয়াম লবণ, যথা ক্লোরাইড, নাইট্রেট ইত্যাদির | 

প্রস্তুতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। 

(0) কোন কোন ব্যাটারিতে, ধাতব পাত্রে ঝালা দেওয়ার জন্ঠ, রগ্রন শিল্পে, 

দত্তালেপনে এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষাতে আযামোনিয়াম ক্লোরাই$ 
ব্যবহৃত হয়। 

(111) জমির সাররূপে, আমোনাল ( 910001291 ), আযামাটোল (2008601) 

ইত্যাদি বিস্ফোরক পদার্থ তৈয়ারী করিতে এবং ল্যাবরেটবীতে নাইট্রাস অক্সাইড 

প্রস্ততির জন্ত আমোনিয়াম নাইট্রেট ব্যবহৃত হয়। 

(%) শ্মেলিং সন্ট ও ওষধরূপে, রঞ্জন শিল্পে, ল্যাবরেটরীতে বিকারক হিসাবে 

আযামোনিয়াম কার্বনেট ব্যবহৃত হয়| 

তাঁপ-বিয়োজন (05091 91550019007 )- আযামোনিয়াম ক্লোরাইডকে 

তীব্র উত্তপ্ত করিলে আযামোনিয়া গ্যাস ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইভ উৎপন্ন হয়। 

শীতল করিলে অ]ামোনিয়া ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড পুনরায় যুক্ত হইয়া আযামোনিয়াম 

ক্লোরাইড উৎপন্ন করে । উত্তাপের তাঁরতম্যের জন বিক্রিয়াটি উভমুখী (1655151)1 ) 

হয়। এইরূপ বিক্রিয়াকে তাপ-বিয়োজন বলে । 
বান,0োকাবান৪+ 70] 
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আরও কয়েকটি উদ্দাহরণ-_ 

(বার +)500৬গ্াবার৪+0০0৯+7৯0 
08008 ২২০৪০ +005 

ভাপ-প্রয়োগের কলে কতকগুলি পদার্থ ভাঙ্গিয়া একাধিক বিভিন্ন 
পদার্থে পরিণত হয় এবং উৎপন্ন পদার্থগুলি মুল পদার্থের সহিত 
সাম্যাবস্থায় থাকে । শীতল করিলে উৎপন্ন পদার্থগুলি আবার যুক্ত 
হইয়। মুল পদার্থে পরিণত হয়। এইবপ বিক্রিয়্াকে ভাপ-বিয়োজন 
বলে। 

অনুশীলনী 5 

1. ল্যাবরেটরীতে কিন্ধূপে আযাযোনিয়। গ্যাস প্রস্তত কর! হয়? কিরূপে ইহা 

শু করিয়! সংগ্রহ কর] হয়? 
1,.150%/ 15 200000119, 59.9 [01919915010 008 12100186015 2170 15 

0)62 595 ৫1160. 2110 ০01100650 ? 

[5.4 12070, 1960, ”62১*65 007. 69 (0০%%.) 870] 

৪, আযামোনিয়ার ধর্ম এবং ব্যবহার বিবৃত কর। 

৬ 2. ১০৪০ 0156 01019611055 2100 0599 0£ 21017801819, 

[17,9. 11207. 1960, 86৮ ] 
8. কি কি শর্ভে উপার্ধান-মৌল হইতে আযমোনিয়ার শিল্প-প্রস্ততি করা হয়? 

( এই শর্তগুলির কারণ বর্ণনার প্রয়োজন নাই )। 
8, ৬৬109 215 006 00110100105 17 10101) 21001001812, 0285 05 10200 

18001150 11010) 165 91912861296 (169,5015 1০01 0১696 ০0180161005 ৪16 
2101505785৭. ) [77.9. 72০7. 71963, 66 ] 

&. পরীক্ষা বর্ণন! করিয়৷ দেখাও যে, ূ 
(৪) আ্যামোনিয়া জলে খুব দ্রাব্য এবং জলীয় দ্রবণ ক্ষারধর্মী। 

(০) অতিরিক্ত অক্সিজেনের মধ্যে আমোনিয়! গ্যাসকে দহন কর! যায়। 

(০) হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সহিত আযামোনিয়া একটি কঠিন পদ্দার্থ 

উৎপন্ন করে। 

(৫) উচ্চ তাপমাত্রায় অযামোনিয়া একটি বিজারক দ্রব্য । 

(০) আযাযোনিয়াতে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন আছে। 
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ধু ॥ [09501102 235006110051005 00 91007 019 21017001019. 

(৪) 1917121915 90101015 10 9061 2100 056 50100101) 19 21791176) 
[72,19১ 21207%.১ 1969, ৮৮১ 269 (0077. ] 

(9) 17785060011) 10, €505935 ০1 05076৩18) 

[177.19. 77207),১ 7962১ 69১ 665 (001777.) ] 
(০) 10105 2. 90110 100 1১/0109552 ০1১101106, 

(4) 15 2. 190001)6 26106 2.0 10151) 6900190180016) 
(6) 001012.8105 10100561% 2100 1)501052%, 

১. (9) আামোনিয়া হইতে নাইট্রোজেন এবং (9) নাইট্রোজেন হইতে 
অযামোনিয়। কিরূপে পাইবে? 

9,.170% ০০917 500 00611) (8)10109091) 00200000275) 8100 

(9) 90110501719, 00100 10101056617 ? 

6. বরফ তৈয়ারির কারখানায় এবং রেফ্রিজাবরেটরে আযামোনিয়ার ব্যবহারের 
নীতি ব্যখ্যা কর । 

0. 15001217005 011001016 1/50160. 10 05 09০ 0 90010)01719 11) 

105-07210115 10501117761 2170. 11 15010218001 

7. গাঢ় সালফিউরিক আটাসিড বা ফসফরাস পেণ্টক্সাড বা ক]ালপিয়ান 
ক্লোরাইডের সাহায্যে আমোনিয়া শু করা হয় না কেন ব্যাখ্যা কর। 

7. েসাগুজঠা। 19 21201001015, 15006 01150. 0% ০0900. 5010110110 8014 

01 01009110105 160605102 01 0810101) 011101106. 

8. কি অবস্থায় আযামোনিয়। নিয়লিখিত পদ্ার্থগুলির সহিত বিক্রিয়। করে এবং 

কিকি পদার্থ উৎপন্ন হয়? (৪) ক্রোত্রিন, (১) সোভিয়াম, (০) কিউগ্রিক 

অক্সাইড, (১) কার্বন ডাই-অক্সাইড, (৪) অক্সিজেন, (6) ক্যালসিয়া 
ক্লোরাইড । 

8, ৬1096 01900009216 00120602170. 017021 %7186 50208010153 40995 
20000019180 9100 (9) 01010117765 (0) 5০100) (০) ০0190 
95206১ (0) 0810010 01050106, (5) 030/5০71) (6) ০2101010 ০10101106. 

[7*9. 29710 ] 
9. নিয়লিখিত পদার্থ গুলির জলীয় দ্রবণের সহিত আযামোনিয়াম হাইডুক্সাইভ 

মিশাইলে কি ঘটে তাহা সমীকরণ সহ বর্ণন। কর। 
() ফেরিক ক্লোরাইড, (১) কপার সালফেট, (৩) আযালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, 

(৫) জিংক সালফেট, (6) মারকিউরিক ক্লোরাইড | 
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9. 1)6501196, 100 ০0809619105) 71720 15901961051) 2.0017181710110 

17501030106 15 20060 0০0 075 5৪006003 50106101) ০06 88,018 01 086 10110%/- 

11) 911051211025-- 

(2) 06110 017101106»  (0) 000061 581101269, (০) 41010110101 

01)1017109), (9) £100 5001015866১) (5) 112100110 010101106. 

10. আযামোনিয়া প্রস্তুতির জন হেবারের সাংঞ্সেষিক পদ্ধতিটি সংক্ষেপে বর্ণনা 
ক । 

10. 13965011169 1011515 1712109175 31761056100190553 1০0৫ 006 17021000- 

170005 21 21000701019, 

11. আযামোনিয়াম লবণ কাহাকে বলে? তিনটি প্রয়োজনীয় আমোঁনিয়া 
লবণের নাম এ সঙ্কেত লেখ এবং উহাদের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার বর্ণনা কর । 

আমেশিয়াম লবণ কিন্ধুপে সনাক্ত করা হয়? 

11. ৮৮172516218 21010001020 9215 2 ০15 6119 1791099, 10101011129 

210 09501101116 [0160212610179 70100910195 200 0985 ০0 (10162 17001 

15116 20012011017 52157 00৬ 215 20010010100 55150605006 2 

12. সংক্ষিপ্ত টাকা লিখ £-(৪) নাইট্রোলিম, (0) তাপ-বিয়োজন। 

19, ৬৮৮1165 91101 00125 01) :- 

(৪) 10011009 0) 11061052] 01550012010, 

1). কিউপ্র্যামোনিয়াম সালফেটে বান ৪-এর শতকরা মাত্রা নির্ণয় কর। ইহার 
সঙ্কেত, ০৪(বা75)। 1] ১0) 

13. 08910011515 076 70610000956 01 113 11 00101210100101000) 501- 

01750) [ 08! 7)51১095, [ 215. 29899. ] 

14. 10 গ্রাম কোন যৌগে 0262 গ্রাম নাইট্রোজেন, 0075 গ্রাম হাইড্রোজেন 

এবং 0:068 গ্রাম ক্লোরিন আছে । যৌগটির সরল সঙ্কেত নির্ণয় কর। 
14. 110 5. 08 09100000100 002019,109 0262 €. 0110100001১ 0078 5, 

01 17019592110 0668 €* ০ 01310111076. 11100 000 5600101556 1017001012, 

| 105. 401] 

08100191606 009170107০0 016 200৮6 ০0000000100. 1100) ড/10101) 9০৮ 
021 70151091584 5. 06 21001000015, [ 4১5. 101 €. ] 

1. একটি বর্ণহীন কেলাসাঁকার পদার্থের শতকরা সংযুতি নিম্নরূপ £ 
সালফার 2424১ নাইট্রাজেন 27125 হাইড্রোজেন 606৭,» অবশিষ্ট 

অক্সিজেন । 
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টু 

যৌগটির স্থূল সঙ্কেত নির্ণয় কর। যৌগটির আণবিক সঙ্কেত ও স্থল সঙ্কেত একই 

এবং যৌগটি সালফেট লবণ হইলে উহ্বার নাম বল। গা সোডিয়াম হাইডরক্সাইভ 

দ্রবণের সহিত ইহাকে উত্তপ্ত করিলে কি ঘটে 1? সমীকরণ লিখ । 

18. 4 ০0010011595 01791811176 00201900170 1785 0135 10110571105 0617. 

0911696 5010190510101)5 : 

900101)01 2424 1991 ০9200 21005517 2119] 061 ০600, 1)010561 

606 1961 06106, 076 169 15 05721) 

10966177105 0155 61006102] 001000120£ 09 ০0101000170. 0156 108 

19100606006 ০0100000170 1 06 10016080191 101101112. 06 016 38,106 8.5 

10156 61010111091 10110019, 2180 1 1619 100100 €0 06 901101)2,9. 

1081 5111 05009 1 006 ০0080000170 195 1)62050. ৬10) ০০010. 50111- 

(101) 01 9001010) 10105162015 6008600. [77 19. 77707 196] ] 

[ 405. ট27850£ ; আ]ামোনিয়াম সালফেট, (বা £)2904 ] 
16." আযামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং আামোনিয়াম নাইট্রেটের উপর তাপজনিত, ; 

প্রভাব বর্ণনা কর। 
16. [)9901106 002 ০6501 06 1762 011) 27018011010 01)101106 90 

21101780171) 01090 [ 7.9. 1971 ] 
ভা মার ররর ছু) 

শপ লিক 



অধ্যান্স 6 

নাইটি ক আযাসিড ও নাইট্রোজেনের অল্সাইভ 
(100০ 4010 2180 0051095 0: 716:05212 ) 

আযালকেমি-যুগের রাসায়নিকগণ নাইটিক আ্যাসিডের ব্যবহার জানিতেন। 
অধিকাংশ ধাত ইহাতে দ্রবীভূত হইয়া যায়, অধাতৃগুলি পুডিয়া যায় এবং বিক্রিয়া- 

গুলিতে প্রচুর ধোঁয়ার স্থষ্টি হয়, ইন! সেকালের রাসায়নিকের! লক্ষ্য করিয়াছিলেন । 
তাই নাইটিক আসিডকে তাহারা বলিতেন “আযাকোয়া-ফর্টিস* (48৫08 1015 ) 

র] “শক্তিশালী জল” । 

মুক্ত অবস্থায় বাঘুতে স্বল্প পরিমাণ নাইটিক আযাসিডেব বাম্প থাকে । বিছ্যাৎক্ষরণের 
ফলে বাযূুর নাইটোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হয়! যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন ₹য় 

তাহা অক্সিজেন « জলেব সন্কিত বিক্রিয়া নাইটিক আাসিভে পরিণত হয়। ন্াইটিক 
আযাসিভ প্রধানতঃ যুক্ত, অবস্থায় ভূ-ত্বরকে নাইটেট লবণরূপে থাকে । ইহাদের মধ্যে 

সোডিয়াম নাইট্রেট ও পটাসিয়াম নাইট্রেট অধিক মাত্রায় প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এবং 

ইন্থার! গুরুত্বপূর্ণ যৌগিক পদার্থ । 
” সোডিয়াম নাইট্রেট-চিলির সমুদ্র-উপকুলে যে সোডিয়াম নাইট্রেট পাওয়া 

যায় তাহার খনিভের নাম চিলি-সম্টপিটার ( 01116 92100৩) বা চিলির 
সোর।। ইহাতে শতকরা প্রায় 6৮ ভাগ সোডিয়াম নাইট্রেট থাকে । জল হইতে 

আংশিক কেলাসন পদ্ধতির সাহাষো বিশুদ্ধ সোডিয়াম নাইট্রেট (প্রায় 98-96৭, ) 
প্রস্তুত করা হয়। 

পটানিয়াম নাইট্রেটনাইটার (সোরা) বা সণ্টপিটার নামে পরিচিত। 

ভারতবর্ষ, সিংহল প্রভৃতি গ্রীন্মপ্রধান দেশের জমিতে ইহা আছে। নাইট্রোজেনঘটিত 

যৌগিক পদার্থ হইতে জমিতে অবস্থিত জীবাণুর ক্রিয়ায় ইছার উৎপত্তি হয়৷ 

সোডিয়াম নাইট্রেট ( চিলি-সম্টপিটার ) ও পটাসিয়াম ক্লোরাইডের বিপরিবর্ত 

বিক্রিয়াক্স বর্তমানে পটাসিয়াম নাইট্রেট তৈয়ারী করা হয়। 

[ব21খ09+7001- 1108 ০০1 

সোডিয়াম নাইট্রেটের সংপৃক্ত জলীয় দ্রবণের সহিত পরিমাণ মত পটাসিয়াঙ 

ক্লোরাইড মিশাইয়া মিশ্র দ্রবণটি তাপ প্রয়োগে গাঢ় করা হয়। যথোপযুক্ত 
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গাঢ় হইলে দ্রবণ হইতে সোৌভিয়াম ক্লোরাইডের কেলাস পৃথক হইয়! পড়ে। কারণ, . 

উত্বপ্ত দ্রবণে সোডিয়াম ক্লোরাইড অন্ত লবণগুলি অপেক্ষা কম ড্রাব্য। ফিলটার 

করিয় পরিক্রত শীতল করিলে পটাসিয়াম নাইট্রেটের কেলাস পৃথক হয়। পটাপিয়া 

নাইট্রেটকে ফিলটার করিয়া পৃথক করিয়া পুনঃকেলাসনের সাহায্যে বিশুদ্ধ করা হয়। 

নাইদ্রিক আযনিড প্রস্ততি 

নাইট্রেট লবণ হুইভে--কোন ধাতব নাইট্রেটকে গাঢ় সালফিউরিক আযালিড 

দিয়া উত্তপ্ত করিলে নাইটিক আযাসিড উৎপন্ন হয়। নাইটিক আযসিভ উদ্বায়ী। এইজন্য 
অপেক্ষাকৃত কম উদ্বায়ী সালফিউরিক আ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ধাতব নাইট্রেট হইতে 

নাইটিক আসিড বাম্পাকারে নির্শত হয়। বাষ্প ঠাণ্ডা করিলে তরল নাইটিক আসিড 

পাওয়া যায়॥ 

পরীক্ষ। 6.1. ল্যাবরেটরীর পদ্ধতি-_পটাপিয়।ম নাইট্রেট বা সোডিয়াম 

নাইরে ও গাঢ় সালফিউরিক আযািডের মিশ্রণকে উত্তপ্ত করিয়া (প্রায় 200, সেটিগরেড 

পর্বস্ত ) ল্যাবরেটরীতে নাই টিক আযাসিভ তৈয়ারী করা হয়। 
ঘব০3+17590+৮190,+ 703 
বরা০১+ 25504 ল ৪17504470০১ 

একটি কাচের রিটর্টে পরিমাণমত পটাসিয়াম নাইট্রেই ও গাঢ় সালফিউরিক 

আসিভ লও। রিটর্টটি তারজালির উপর বপাইয়া স্ট্যাণ্ডের সহিত আটকাঁও । * 

রিটর্টের লম্বা গলা একটি 

গোলতল ফ্রাস্কের মধ্যে প্রবেশ 

করাও। গোলহতল ফ্রাঙ্টি 

গ্রাহকের কার করে। জলের 

ধারায় (কিংবা ভিজ! স্তাকৃড়া 

দিয়া) গ্রাহক-ক্রাপ্থটি ঠাণ্ডা 

কর। রিটর্টটি ধীরে ধীরে 

উত্তপ্ত কর। বিক্রিয়ার ফলে 

নাইটিক আযসিড ও পটাসিয়াম 

হাইড্রোজেন সালফেট উৎপন্ন হয়। নাইটিক আযাপিড উদ্বায়ী বলিয়া উহ। বাঞ্প।কারে 

বাহির হইতে থাকে । বাপ্পের বর্ণ বাদামী। শীতল গ্রাহক-ফ্ান্ত্ের মধে; আসিয়া 

চিত্র ৪9--ল্যাবরেটবীতে নাইটি,ক আাসিড প্রস্ততি 



নাইটিক আযাসিড ও নাইট্রোজেনের অক্সাইড 128. 

'খাম্প ঈষৎ হলুদ বর্ণের তরল নাইটিক আযাসিভে ঘনীভূত হয়! পটাসিয়াম হাইড্রেঈজেন 

সালফেট রিটর্টে অবশিষ্ট থাকে। 

এইরূপে প্রস্তুত কর! নাইটিক আাঁসিডে কিছু জল এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড 
মিশ্রিত থাকে । পাতনের সময়ে নাইটিক আাসিড সামান্ত বিযোজিত হইয়। 
নাইট্রোজেপের অক্মাইভ উৎপন্ন হয় এবং ইহার জন্ত নাইটক আযাসিডের রঙ হলুদ 

হয়। এই আাসিভকে গাঢ় সালফিউরিক আাসিডের সহিত মিশাইয়া পাতিত 
করিলে জল অপসারিত হইয়া গাটু নাইটিক আযাসিভ (শতকরা 93 ভাগ) উৎপন্ন হয়। 

গরম অবস্থায় এই গাঢ় আসিডের মধ্যে বুদবুদের আকারে শুষ্ক বাধু পরিচালিত 
করিলে নাইট্রোজেনের অক্সাইড অপসারিত হয় এবং আযাসিড বর্ণহীন হয়| 

নাইটিক অ]াসিড প্রস্তুতিতে মিশ্রণে প্রায় 200” সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করা 
হয়। আবও উচ্চ তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করিলে পটাপিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট 

এবং পটাসিয়াম নাইট্রটের মধ্যে আবার বিক্রিয়া ঘটে। ইহাতে আরও নাঁইটিক 

আযাসিড এবং পটাসিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয় । * 
চা9+ + [1750 » 7550, + মাব0ে। 

কিন্ধ ল্যাবরেটরীর প্রস্তুতিতে এই বিক্রিয়াটি ঘটান হয় না $ কারণ-_ 

(1) উচ্চ তাপমাত্রায় অধিকাংশ নাইটিক আ]াসিভ বিযোজিত হয়। 

এর 0 লগা ১০ + 40240 এ 
(৪) উৎপন্ন পটাসিয়াম সালফেট ষদ্দি কঠিন হইয়। যায়, তবে ব্রিটর্ট হইতে বাহির 

করা শক্ত হুইয়া পড়ে । কিন্ত গ্রথম বিক্রিয়ায় উৎপন্ন গলিত পটাসিয়াম হাইড্রোজেন 

সালফেট সহজেই বাহির করা যায়| 
(3) উচ্চ তাপমাত্রায় নাইটিক আযাসিডের বাম্প কাচের রিটর্টকে ক্ষয় করে। 

নাইটি.ক আ্যসিডের ধর্ম_ 
ভেোত ধর্ম-_() বিশুদ্ধ নাইটি আযাসিড বর্ণহীন তরল এবং উদ্বায়ী পদার্থ । 

ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ['52। বাযুতে খোলা বাঁখিলে ইহা ধূমাগ্িত হইতে খাকে । 
(1) নাইটিক আযাসিডের স্ফুটনাঙ্ক 86০ এবং হিমান্ব--42:০। 

(17) নাইটিক আাসিডভ জলে ভ্রাব্য। 

রাসায়নিক ধর্নঃ |. ভাপের প্রভাব উত্তাপে নাইট্টিক আযাসিভ 
বিষোজিত হইয়! নাইট্রোজেন ডাই-অক্মাইভ, অকিজেন এবং জল উৎপন্ন করে। 

£াব0১-4095+05+2750 
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পরীক্ষা! 6.2. একটি ফ্রাঙ্কে উত্তপ্ত ঝামা পাথরের উপর ফৌট! ফৌটা করিয়া 

গাঢ় নাইটিক আসিভ ফেল । উৎপন্ন গ্যাসমিশ্রণ নির্গম-নল দিয়া বাহির হুইয়। একটি 

[0-নলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। [-নলটি হিম-মিশ্রণে বসান আছে। এখানে 

নাইট্রোজেন ডাই-অক্মাইড গাঢ় বাদামী বর্ণের তরলে পরিণত হয়। [)-নলের 

চিত্র 3০--তাপে নাইট্রিক আমিডেব বিযোজন 

পর মুখ দিয়া অক্সিজেন গ্যাস বাহির হুইয়। গ্যাসজারের জল অপসারিত করিয়া 
উহ্ধার মধ্যে সঞ্চিত হয়। এই গ্যাসে শিখাহীন জলত্ত কাঠি দপ. করিয়া জলিয়! উঠে । 

৪, আমিড ধর্ম নাইটিক আসিভ একটি তীব্র এক-ক্ষারিক (27077092510) 
ধ্ম্যাসিড। ইহীতে আযাসিভের সব ধর্ম দেখা যায়। 

() নাইটিক আযাসিডের জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাস লাল করে । 

(8) ক্ষারকের সহিত ইহা! লবণ ও জল উৎপন্ন করে। 

ক্ষারক + অআযাসিড » লবণ + জল 
[07 + 05 » াব05 + 050 

কস্টিক পটাস নাইটুক আসিড পটাসিয়াম নাইট্রেটে জল 
080 + গালা 05 » 09008)5 + ৯০ 

কিউপ্রিক অক্সাইড নাইটিক আযাসিড কিউপ্রিক নাইট্রেট জল 



নাইটিক আসিড ও নাইট্রোজেনের অক্সাইড 1%5 

(1) কার্বনেট ও বাই-কার্বনেট লবণ হইতে ইহা কার্বন ভাই-অক্সাইড “গ্যাস 

নির্গত করে । , 

[৪5093 + 9108093 _ল 0০098 +. বিজ 05 + 750 

৪170093 1 1703» 0095 + ৪03 + 17790 

(৮) সচরাচর লঘু আঁসিডের সহিত কয়েকটি ধাতুর বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন 
নির্গত হয় এবং ধাতব লবণ উৎপন্ন হয়। নাইটিক আসিডের জারণ-ধর্মের জন্য 
সাধারণতঃ ধাতুর বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় না। ম্যাগনেসিয়াম ধাতু খুব লঘু 

নাইটিক আসিডের সহিত বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত করে। 

115+-21709- 1784 115(803) (ম্যাগনেলিয়াম নাইট্রেট ) 

জারণ ধর্ম__নাইটিক অযাসিভ একটি শক্তিশালী জারক দ্রব্য। ইহা বহু অধাতু, 
ধাতু ও যৌগিক পদ্ার্থকে জারিত করে এবং নিজে বিজারিত হইয়া নাইট্রোজেনের 

অক্পাইড,উৎপন্ন করে। 

অধাতুর জারণ- উত্তপ্ত গাঢ় নাইটিক আসিভ কাবনকে কার্বন ডাই-অক্সাইডে 

এবং সালফাঁরকে সালফিউরিক আাসিডে জারিত করে এবং নিজে নাইট্রোজেন 
ভ্যুই-অক্সাইডে বিজারিত হয় । 

ৃ ০+4াববি০+-0০১+4০5+ 750 
৩+6নাঘ০%-[১50,+61০5+%7০0 

পরীক্ষ। 6.3. একটি টেস্ট-টিউবে গা নাইটিক আযাসিড লইয়া উহাতে একটি 

জ্বলস্ত অঙ্গান ফেলিয়া দাও । অঙ্গাবটি তীব্র শিখায় জলিয়া উঠে। 

পরীক্ষা 6.4. একটি বেপিনে খানিকট। কাঠের গুড়া লইয়া বালি-খোলাক় 

(987৭-0202) তীব্র উত্তপ্ত করিয়া উহার উপর কয়েক ফৌটা গাঢ় নাইটিক আযসিড. 

ফেল। দেখ, কাঠের গু'ড়া স্মুলি্ন সহ জলিয়া উঠে । 

পরীক্ষা 6.5. একটি টেস্ট-টিউবে খানিকট গন্ধকচুর্ণ ও গাঢ় নাইটিক আাসিডের 

মিএণ উত্তপ্ত কর। বার্দামী ধোয়া বাহির হওয়া বন্ধ হইলে ঠাণ্ডা করিয়া উহাতে 

পাতিত জল মিশাইয়া ফিলটার কর। পরিক্রতে কয়েক ফৌটা বেরিয়াম ক্লোরাইড 

দ্রবণ মিশাইয়া দেখ, সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে । এই সাদ! অধঃক্ষেপ দ্রবণে সালফিউরিক 
আযাসিডের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। 
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উত্তপ্ত গাঢ় নাইটিক আযাসিভ ফস.ফরাঁসকে ফস.ফরিক আযাসিডে এবং আয়োডিনকে 
“মায়োভিক আসিডে জারিত কত্তে। 

2 +. ঠানাব05 » 7805 + 505 + 750 
ফমফরিক আ্ামিড 

[8 + 10708 - 2না0১ + 1005 + 4750 
আয়োডিক আসিড 

উপরের বিক্রিয়াগুলির যে সমীকরণ লেখা হইয়াছে তাহ! নিয়র্ূপে আংশিক 

সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। সালফারের সহিত বিক্রিয়া উদাহরণ্- 

স্বরূপ লওয়া হইয়াছে । 
2703 - গ্রা05 + মু209 + 0 

বা, 6935 ₹- ৪০১ + 37509 + 3১০৮) 
94:80 ্ 30. ৯৪ 57355) 

5০0৪+1750 - [7250 শপ 0 শিশির (8) 

(1)১ (2), (8) আংশিক সমীকরণগুলি যোগ করিয়।, 
'€[০৪+১+৪, ০+১০৪ + 790 » 60৪+91520+8*) 

+50১+1075590+ 
বা, ০+6]]0) ₹.. 6০95+790+ ঢা১50+ 

সালফার এখানে অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া সালফার ট্রাই-অক্সাইডে জারিত 

হইয়ছে । উহা] জলের সহিত সালফিউরিক আসিড উৎপন্ন করিয়াছে 

ধাতুর জ।রণ_-অধিকাংশ ধাঁতুই নাইটিক আযাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া 

ধাতুর না+ট্রেটে জারিত হয়। এই সঙ্গে নাইটিক আযাদিভ বিজ্ঞারিত হইয়া 
নাইট্রোজেনের কোন অক্সাইড বা '্মামোনিয়া উৎপন্ন করে। কোন্ পদার্থ টি 

উৎপন্ন হইবে তাহা প্রধানতঃ নির্ডন্ন করে অঠাসিডের গাঢ়তা, বিক্রিক্কার তাপমাত্রা 

এবং ধাতুর (বিজারক দ্রব্য) প্রব্কৃতির উপর । সাধারণভাবে দেখা যায় ষে গাটু 

নাইটিক আযাসিডে নাইট্রোজেন ভাই-অক্সাইভ এবং লঘু আাসিডে (1 £1) নাইটিক 

অক্সাইড উৎপন্ন হয়। অতি লঘু আযপিডে কয়েকটির ধাতুর ( জিঙ্ক, আয়রন ইত্যাদি ) 
সহিত আযমোনিয়া উৎপন্ন হয়। নাইটিক আসিডের সহিত কয়েকটি ধাতুর 

বিক্রিয়ার শর্ত ও সমীকরণ নিয়ে দেওয়া হইল । 
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কপারের সহিত 
0) গাঢ় ও উত্তপ্ত নাইটিক আযাসিডে সবুজ বর্ণের কিউপ্রিক নাইন্রেটের জবণ এবং 

বাদামী বর্ণের নাইট্রোজেন ভাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। 
04408 - 05(0+)2+105+750 

(2) শীতল ও লঘু (1 £1) আযাসিডে সবুজ কিউপ্রিক নাইট্রেট দ্রবণ ও নাইটিক 

অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। 
8০+8]াব0১-30(0১)+া₹০9+40150 

(3) শীতল ও অতি লঘু শ্যাসিডে কিউপ্রিক নাইট্রেট ও নাইট্রাদ অক্সাইড গ্যাস 
উৎপন্ন হয়। 

, %69+101098 » 408(ব093)2+ ি৪০+517509 

(৬%/ উত্তপ্ত কপারের উপর দিয়া নাইটিক আযাসিডের বাম্প পরিচালিত করিলে 

কঠিন কিউগ্রিক অক্সাইড ও নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। ৮ 

5.৪+2110। - 508০0+9+17,0 

জিঞ্জের সহিত 

(7 উত্তপ্ত গাঢ় আাপিডে জিঙ্ক নাইট্রেট দ্রবণ এবং নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড 

'গ্যাস উৎপন্ন হয়। 

£21াযা 03১ ল£(009)5+ গ্াব০১+ লন ১0 

(8) নীতগ ও লঘু আযাপিডে $| £ 1) জিদ্ক নাইট্রেট এবং শাইটিক অক্সাইড গ্যাস 

উৎপন্ন হয় 

%7+81ব03 5 8%0(003)5+ 21094411250 

(8) ঘাতল ও অতি লঘু অযাসিডে জিদ্ক নাইট্রেট এবং নইট্রাস অক্সাইড বা 

আযমোনিয়াম ন।ইট্রেট উৎপন্ন হয় । | 
47071+10]]03 7 427003) ৪4150451750 
£7)4-101[71082 42100 03)5 4 1250০481720 

আয়রনের সহিত 
0) অতি গাঢ় এবং ধুষায়মান আযাপিডে লোহা দ্রবীভূত হয় না। ইহা নিঙ্রিয় 

লোহায় (1925515৩ 11070) পরিণত হর়। লোহার রাপায়নিক. ধর্ম সাময়িকভাবে 

'লোপ পায়। 

এ] 
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(2) গাঢ় ও উষ্ণ আযাপিডে ফেরিক নাইট্রেট এবং নাইট্রোঞ্জেন ভাই-অক্সাইড 

গ্যাস উৎপন্ন হয়। 
ঢ6+67103 - 55(0923)3+805+ 8102 €) 

(3) শীতল ও লঘু আযাসিডে ফেরাস নাইট্রেট এবং ঘআযামোনিয়াম নাইটে 

উৎপন্ন হয়। 
£&র5+10110, »-. 490০03)5+বান40$+-81720 

ম্যাগ্কনেসিয়ামের সহিত, 
তর ঠা এ জর 

(1) লঘু :1)ও শীতল আ্যাসিডে ম্যাগনেসিযাম নাইট্রেট ও নাইটিক অক্মাইড 

উৎপন্ন হয়। 

848২0, _ 811£(0২)2+%09+41750 

(2) অতি লঘু (প্রায় 1%) ও শীতল অঠাঁসিভে ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট ও হাঁই- 

ড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয। 

1154270 -. [0(093)১+112 

গোল্ড, প্লাটিনাম, ইবিডিয়াম ইত্যাদি কয়েকটি ধাতুর সহিত পাইটিক আযাসিডের 

কোন বিক্রিয়া ঘটে না। যে কটি ধাতুর বিক্রিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে তাহ 

ব্যতীত আরও কয়েকটি সম্পর্কে পরে জানিবে। পু 

যৌগিক_ পদার্থের জারণ্-__অনেক যৌগিক পদার্থ নাইটিক আাসিড বর, 

জারিত হয় | 

লঘু সালফিউরিক আযাপড মিশ্রিত ফেরাস সালফেট গাঢ় নাইটিক শ্যযাসিড দ্বার। 

ফেরিক সালফেটে জারি 5 হয় এবং নাইটিক অন্সাইভ উৎপন্ন হয় । 

617550++8179১0++211053  - ৪০১(১6)$)৪9+ 204 41750) 

ফেরাঁস সাপফেটের মপরা-তডিত্বাহী ১০)$ মুলকের অনুপাত বৃদ্ধি পাঁইয়াছে 

কিংবা £৪-এর পরা-যোজ্যতা বুদ্ধি পাইয়া! হইতে 3 কইযাছে। স্ততভরাঁং ফেরা 

সালফেট জারিত হইয়াছে । 

সালফার ডাই-অক্সাড সালফিউরাস আসিড ( ব! দ্রাব্য ) সালফাইট লবণ -বে 

ইহা সালফিউরিক ত্যাঁসিড ( বা সালফেট লবণে ) জারিত করে। 
90৪+গানা02 স্৮. [70550++305 
৪55034+903 লু ০৮১০4 2৭০2 +1790 

সোডিয়াম সাঁলফাইট সোডিযাম মালফেট 
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শীতল ও গাঢ় নাইটিক আাসিডের মধ্যে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস পরিচালিত 
করিলে কিছু সালফার অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং সালফিউরিক আযাসিড উৎপন্ন হয়। বাদামী 
নাইট্রোজেন ডাই-অক্মাইভ গ্যাস নির্গত হয়। 

[র55+াবা0+ ₹ গ্রন১০+গা09৯+9 
[725+8]নাব0$-  4750+০১+- 70250 

ইহ! গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডকে ক্লোরিনে জারিত করে এবং নাইন্রোসিল 
ক্লোরাইড ও জল উৎপন্ন হয়। 

8701+719, »₹ 01১+901+]7,0 
এক আয়তন গাঢ় নাইটরক আাঁসিড এবং তিন আয়তন গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক 

আযাপিডের মিশ্রণকে অক্নরাজ (2.2. 15619 ) বলে। ইহা! গোল্ড, প্লাটিনাম ইত্যাদি 

ধাতু দ্রবীভূত করিতে পারে। ছুই আযাসিডের বিক্রিয়ায় জান্মান ক্লোরিন উৎপন্ন 
হইয়া এই ধাতুর দ্রাব্য ক্লোরাইড গঠন করে। এ 

অনেক জৈব যৌগিক পদার্থকে নাইটিক আসিড জারিত করে। তারপিন তৈল, 

কাঠের গুড়া, চিনি ইত্যাদি নাইটিক আযমিডের সংস্পর্শে জলিয়া উঠিয়া 
জারিত হয়। 

নাইট্রোমুলক লংযোজন|! বা নাইট্রেশন-নাইটিক আযাসিডের 
' সাহায্যে কোন কোন জৈব পদার্থে নাইট্রোমুলক সংযোজনা করা হয়। উৎপন্ন 
যৌগকে নাইউ্রো-ফোঁগ (300-0000000105 ) এবং পদ্ধতিটকে নাইট্রেশন 
(1৮500) বলে। গা নাইটিক আযাসিভ ও গা সালফিউরিক আসিডের 
মিশ্রণের সাহায্যে ইহা সম্পন্ন করা হয়। গাঢ় সালফিউরিক আযাসিড উৎপন্ন জল 

শোষণ করে। 

বেনজিনকে (1 ভাগ ) গাঢ় নাইটিক আযাসিড (2 ভাগ ) এবং গাঢ় সালফিউরিক 

আযামিডের (৪ ভাগ) মিশ্রণ দ্বারা উত্তপ্ত করিলে (5৮০) নাইট্রোবেনজিন নামক 
একটি তৈলাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়। 

0575+ মু 08» 0৯50৯*+1750 
বেনজিন নাইন্্রো-বেনজিন 

টলুরিনকে ধূমায়মান নাইটিক আযাসিড ও ধূমায়মান সালফিউরিক আযাসিভের 

সাহায্যে নাইট্রেশন করিয়। ট্রাই-নাইট্রো চিনি টি নি কঠিন পদার্থ 
9 (২ খও) 
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(গলনাঙ্ক 8070) তৈযারী কবা হয়। ইহার সংক্ষিপ্ত নাম টি. এন" টি. (].ব.ঘ, ; 

নব? 0018695 )। আযমোনিয়াম নাইট্রেটের সহিত মিশাইয়া ইহা হইতে 

আযমাটল (£১078001 ) নামক শক্তিশালী বিস্ফোরক তৈয়ারী করা হয়। 

৮. এস্টার জাভীয় যৌগ উৎপাদ্দন-_গাঢ় নাইটিক আসিড ও গাঢ় 
সালফিউবিক আযানিভের ঠাণ্ডা মিশ্রণে ( 22০0০-এর নিয়ে ) অল্প অল্প করিয়া গ্লিসারিন 

মিশাইলে একটি তৈলাক্ত পদার্থ উপরে ভাসিয়া উঠে! ইঞা গ্লিসাঁবিন ট্রাই-নাইট্রেট, 

সাধারণ নাম নাইট্রো-স্রিসারিন (1100-215057705 )। ইহা একটি শক্তিশালী 
বিস্ফোরক । সুইডিশ বিজ্ঞানী আল্ফ্রেড নোবেল (41690 ০১০1) কিসেলগার 

(01256150111) নামক এক প্রকাব মৃত্ভিকার সহিত নাইট্রো-গ্রিসারিন মিশাইয়া 

ভিনামাইট (05102107106 ) প্রস্তুত কবেন। ভিনামাইটের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের 

সাহাধ্যে বড় বড় পাহাড-পর্বত ভাঙ্গিয়া পথ তৈয়ারী করা এবং খনিজ পাথর সংগ্রহ 

করা পশ্তব হইয়াছে। 

নাইট্রিক আআসিডে হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন আছে £ 
(1) একটি টেস্ট-টিউৰে খানিকট! পাতিত জল লইয়া এক টুকরা ম্যাগনেসিয়াম 

মিশাও। কোণ গ্যাস নির্গত হয় না। টেস্ট-টিউবে কয়েক ফোটা লঘুনাইটিক 

আযাসিড মিশাও। (দেখ, গ্যাসের বুদ্বুদ বাহির হইতেছে । এই গ্যাসে জলস্ত কণঠি, 
ধরিলে গ্যাস নীলাভ শিখায় জলে । সুতরাং নির্গত গ্যাস হাইড্রোজেন । 

6.2 নং পরীক্ষা দেখ। ফ্রাঙ্ক হইতে যে গযাসমিএণ নির্গত হয় তাহাকে প্রথমে 

ণীতল জলে ডুবানো! একটি ঢ-নলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিলে যে তরল সঞ্চিত হয় 
তাহ1 জল, কারণ ইহা! অনার্ঘ কপার সালফেটকে নীল বরে। জলে হাইড্রোজেন 

আছে, এই জল নাইটিক আাসিভেব বিযোজনে উৎপন্ন হইয়াছে । সুতরাং নাইটিক 

আযাসিডে হাইড্রোজেন আছে । 

(2) 6. নং পরীক্ষা দেখ । হিম-মিশ্রণে বসানে। 0-নলে ষে হলুদ্র বর্ণের তরল 

সঞ্চিত হয় তাহা নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড | এই ঢ-নলটি গরম জলে বসাইলে 

নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইভ গ্যাস নির্গত হয়। এই গ্যাস উত্তপ্ত কপারের উপর দরিয়া 

প্রবাহিত করাইয়া নির্গত গ্যাস জলের উপর সংগ্রহ কর! যায়। ইহা নিদ্ছিয়-গ্যাস, 

জলস্ত শলাক! নিতাইয়া দেয় এবং উত্তপ্ত ম্যাগনেসিয়ামের সহিত ম্যাগনেসিয়াম 

নাক্রাইভ উৎপন্ন করে। শ্ুৃতরাং ইহা নাইট্রোজেন । 
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উত্তপ্ত কপারের সহিত নাইটিক আযাসিডের ৰাষ্পের বিক্রিয়া দেখ, পৃষ্ঠা 1211 
ইছাও নাইট্রোজেনের অস্তিত্ব প্রমাণ কয়ে । 

(9) 6.8 নং পরীক্ষা দেখ। জলের উপর সংগৃহীত গযাস অক্সিজেন। কারণ, 

ইহ] শিখাহীন জলস্ত শিখা দপ, করিয়া জ্বালাইয়। দেয়। 

নাইটিক আযাসিড প্রস্তুতির শিল্প-পদ্ধতি 
নাইট্রেট লবণের পাতন দ্বারা-চিলি স্ট-পিটাঁরকে গাঢ় সালফিউরিক 

আযাসিডের সহিত পাতিত করিয়া শিল্পের জন্য নাইটিক আযাসিড তৈয়ারী করা হয়। 

এইজন্য চিলি সপ্টপিটার ও গাঢ় সালফিউরিক আ্যাসিড সমীকরণে প্রদণশিত 

ওজনের অগ্রপাতে লওয়া হয় যাহাতে 'বিক্রিয়াটি নিয়রূপ ঘটে। 
৪1২৪০3+ 25 2১04 7 তজ504 7 ০৪১০+৭91709 
৪৮৪৪ 2১৮98 

একটি লোহার ট্যাঙ্কে চিলি সন্টপিটার ও গা? সালফিউরিক আযাসিডের মিশ্রণ 

লইয়া ট্যা্কটিকে 'একটি ইষ্টক-নিগ্সিত প্রকোষ্ঠে রাখা হয়। নীচের চুল্লী হইতে 
উত্তপ্ত গ্যান ট্যাঙ্কের চারিদিকে প্রবাহিত হইয়া উহাকে 200---950-0 পর্যস্ত 

সমভাবে উত্তপ্ত করে। বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন নাইটিক আসিড বাম্পাকারে থাকে 
বলিয়া লোহার ট্যাঙ্ক কষয়প্রাপ্ত হয় না। ট্যাঙ্কের উপরের নির্গম-দার দিয়া নাইটিক 

177733 

আযাদিভ [১১১11 
চুলী ৯১৫ 

চি এ 
চিত্র 91--পাতন পদ্ধতিতে নাইট্রক আসিডের শিল্প-গ্রস্তি 

্যাসিডের বাম্প বাহির হইয়া আসে এবং শীতল কক্ষে চীনামাটির তৈয়ারী কতকগুলি 

তক-নলে প্রবেশ করে। শীতক-নলগুলি শীতল জলে ডুবানো৷ থাকে । এখানে 
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বাষ্প ্রীতল হইয়া তরল নাইটিক আযাসিডে ঘনীভূত হয়। এই গাঢ় নাইটিক আযসিড 

লিতল কক্ষের নীচের পাত্রে সঞ্চিত হয়। যে বাম্প ঘনীভূত হয় না তাহ! অতঃপর 

একটি স্তস্তের নীচে প্রবেশ করে। স্তম্তটিতে পাথরকুচি ভরা থাকে এবং স্তত্তের উপব 
হইতে পাঁথরকুচির মধ্য দিয়া শীতল জলের ধারা পড়িতে থাকে । স্তত্তের মধ্য দিয়া 

বাম্প উপরে উঠিবার সময়ে উহা! জলে দ্রবীভূত হইয়া যাষঘ। এই বাপ্পের অধিকাংশই 
নাইট্রোজেন ভাই-অক্সাইভ, যাহা পাতনের সময়ে নাইটিক আযাসিডের বিযোজনের 
ফলে উৎপন্ন হইয়াছে । ইহা! জলে দ্রবীভূত হইয়া লঘু নাইটিক আযাসিভ উৎপন্ন হয় 

আ্আমোনিয়ার জারণ দ্বারা) অস্ওয়ান্ডের পদ্ধতি ( 05৮1 
0:০০53৪)-_-এই পদ্ধতিতে উত্তপ্ত প্রারিনাম প্রভাবকের সংস্পর্শে বিশ্তদ্ধ আমোনিষাকে 

বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা নাইটিক অক্সাইভে জারিত করা হয়। 
4&বন০+805- 4০04 610780 

*এই বিক্রিয়াটি তাপ-উৎপাদ্ক এবং ইহাতে শতকর| 90 ভাগ আযামোনিয়া জারিত 
হয়| এই পদ্ধতিব জন্ত হেবাবের আযামোনিযা ব্যবহার কর] হয়। 

এক আয়তন বিশুদ্ধ ও শুষ্ক আমোনিয়া এবং আট আয়তন ধুলিমুক্ত ও গু 

বায়ুর মিশ্রণ একটি ভ্যালুমিনিয়াম-নিগ্লিত কন্ভার্টারে রক্ষিত উত্তপ্ত প্লাটিনাম তার- 
জলির মধ্য দরিয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে প্রবাহিত করান হুয। প্রথমে তারজঠলিটি 
তড়িতের সাহায্যে উত্তপ্ত করিয়া 750*--90০0” সে্টিগ্রেডে রাখা হয়। বিক্রিয়াটিতে 
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এ 
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রর গজ এড পরসউ ৬. 

9৮, চি ৬০হি 

৪০০ ী কক ও ৮৮১৩ ভ 

শু ৬. - 

৩ ৪৮০৮৬ 

ত্র 

৯ টি 
চি ৮৬৪ ৃ শে ৩ ০৫১৬ 

& ও ৭. ০৮ ২৮০৬ 2০ ০ ও ড ০২১৬০ (১৫৮০ ০৬১ শৃস্কু্পুশ ৬৯৪৯ ও এত বক বব ০ 

চিত্র 32-_অসওয়ান্ডের পদ্ধতি 
তাপ উৎপর হয় বলিয়া বিক্রিয়ার তাপই পরে এ তাপমাত্রা বজায় রাখে । তখন আ 
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তড়িতের সাহায্যে উত্তপ্ত করার প্রয়োজন হয় না। উত্তপ্ত প্লাটিনামের সংস্পর্শে 
আযামোনিয়! বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা নাইটিক অক্সাইডে পরিণত হয় এবং এই সঙ্গে 
স্ীমও উৎপন্ন হয়। গ্যাস মিশ্রণটি প্লাটিনাম তার-জালিব মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে 
প্রবাহিত হইলে আমোনিয়৷ জারিত হইয়। প্রধানত নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়। 

কন্ভার্টার হইতে নির্গত নাইটিক অক্পাইভ, বাু ও স্টামের মিশ্রণ ( ইহাতে 
খুব সামান্ত পবিমাণ নাইট্রোজেন থাকে ) পাইপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া 
ঠাণ্ডা হয় (প্রায় $০০)। অতঃপর এই মিশ্রণকে একটি শূন্য কক্ষে পাঠানো 

হয়। এই ভ্তম্তটিকে জারক-ওভ্ত (০51৭15776 6০৩৪) বলে। এখানে নাইট্রিক 

অন্সাইড বাধুর অক্সিজেনের দ্বাবা নাইট্রোজেন ডাই-অক্মাউডে জারিত হয়। 
2ব০+০১-া০, 

অতঃপব নাইট্রোজেন ভাই-অক্সাইড এবং উহার সহিত মিশ্রিত অপরিবন্তিত 

বায়কে পর পর কয়েকটি স্তস্তের মধ্য (শোষক-্তস্ত)) দিয়া চালিত করা হয়। * এই 
স্তসগুলি কো'যার্জপাথরেব টুকৃর দিয়া ভর]! থাকে এবং উহ্হার উপর হইতে আঅলের 

ধার! পড়িতে থাকে। বাধুর আঁক্সজেনের উপস্থিতিতে নাইট্রোজেন ডাই-অক্মাইড 

জলে দ্রবীভূত হইযা নাইটিক আাসিড উৎপন্ল করে। 
£ব0১+02+ 750 - 40, 

্তস্তে নীচে নাইট্রিক আযমিড (প্রায় 50 শতাংশ ) সঞ্চিত হয়। 

এই পদ্ধতিটি সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব বলিয়া! বর্তমানে অধিকাংশ 

ক্ষেত্রেই অস্ওযান্ড পদ্ধতির সাহায্যে শিল্পের নাইটিক আাসিড প্রস্তুত করা হয়্। 

বর্তমানে এই পদ্ধতিতে 7-8 বাযুমণ্ডলীয় চাপ এবং প্লাটিনাম-রোডিগ্লাম প্রভাবক 
ব্যবহার কর! হয়। উহাতে আমোনিয়ার জারণ আরও বেশী হয় ( শতকর] 98 ভাগ ) 
এবং প্রায় 62 শতাংশ নাইটিক আাসিডভ পাওয়া যায়। 

বার্কল্যাণ্ড ও আইড পদ্ধতি (13100912170. 200 7509  7195655 ) £ 

বায়ুর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন হইতে এই পদ্ধতিতে নাইটিক আযাসিড তৈয়ারী 
করা হয়। 

প্রায় ৪১০০" সেট্টিগ্রেড তাপমাত্রাসম্পন্ন তড়িৎ-শিখার মধ্য দিয়া বায়ু প্রবাহিত 
করান হয়। এইরূপ তড়িৎ-শিখাকে ইলেকটিক আর্ক (15010 270) বলে। বায়ুর 
নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন যুক্ত হইয়া! নাইটিক অন্জাইভ উৎপন্ন হয়। 

5+02 ২ 20 
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নাইটিক অক্সাইড ও বাধুর মিশ্রণকে খুব তাড়াতাড়ি প্রায় 1000 সে্টিগ্রেডে 
শীতল কর! হয়। 

এই গ্যাসমিশ্রণ অতঃপর একটি স্তস্তে (জারক-স্তস্তে ) প্রবেশ করিয়, আরও শীতল 

হয়। নাইটিক অক্সাইড বায়ুর অক্সিজেনের সহিত নাইট্রোজেন ডাই-অক্মাইভ 
উৎপন্ন করে। 09+02- গ্াঘ05 

নাইট্রোজেন ভাই-অক্সাইঙ ও বাধুর মিশ্রণকে অতঃপর শোষক-্তত্তে লে শোধিত 
করিলে নাইটিক আযাদিড উৎপন্ন হয়। 

£ব০5+০0১+750- $[0, 
এই পদ্ধতিতে সহজলভ/ বাধু ও জলের সাহায্যে নাইটিক আযাসিভ তৈয়ারী করা 

যায়। কিন্তু ইহাতে প্রচুর তড়িৎশক্তি প্রয়োজন এবং ব্যয় খুব বেশী। 
অস্ওয়ান্ড পদ্ধতির আবিষ্কারের পর এই পদ্ধতি বর্তমানে বিশেষ প্রচলিত নাই। 

গাঢ় নাইন্রিক আ্বামিড--লঘু নাইটিক আসিডকে পাতিত করিয়া 68% 

নাইটুক আযাসিভ তৈয়ারী করা হয। ইহা বাজাবের গা নাইটিক আসিভ এবং 

ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব 1'414| গা সালফিউরিক আযাসিডের সহিত মিশ্রিত করিয়। 

ইহাকে পাতিত করিলে 98% গা আযাসিড পাওয়া যায়। 
ধুমারমান বা ফিউমিং নাইদ্রিক আদিভ (5057778 11070 5010 ৯ 

গাঢ় নাইটিক অযাসিডের সহিত স্টার্চ বা আর্সেনিয়াদ অক্সাইড মিশ্রিত করিয়া পাঁতিত 

করিলে ফিউমিং নাইটিক আযাসিড উৎপন্ন হয়। ইহাঁব মধ্যে নাইট্রোজেনের অক্সাইড 

(05, 50, ) মিশ্রিত থাকে । এইজন্ত। আযাসিডেব বর্ণ বাদামী হয়। কিছুটা 
নাইটিক আমিড বিজারিত হইয়া অঝ্সাইডগুলি উৎপন্ন হয়। এই আাসিড হইতে 

ধুষ নিগত হয় এবং ইহার জারণ-শক্তি খুব বেশী। 

নাইট্রিক আযিডের ব্যবহার £ 
() নাইউ্রে-গ্রিসারিন। 1. টি. 2, পিকৃরিক আযসিডভ, গান-কটন (ছা 

০0101) ইত্যাদি বিস্ফোরক পদার্থ তৈয়ারী করিতে ব্যবহৃত হয়। 

(1) ধাতব নাইড্রেট প্রন্ততিতে এবং সালফিউরিক আযসিভ উৎপাদনে ইহা 
ব্যবহৃত হয়। 

(1) সেলুলয়েড, কলোভিযন, সেলোফেন, রেয়ন ইত্যাদি প্রস্তুতিতে নাইটিক 
খযাসিড প্রয়োজন । 

(6৮) ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার কার্ধে বিকারক হিসাবে ইহা৷ ব্যবন্ধত হয়! 
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নাইট্ট্রেট লবণ (10565 ) 

. নাইট্রিক আযাসিভ এক-ক্ষারিক আসিভ। ইছার প্রতিগ্থাপনীয় হাইড্রোজেন- 
পরমাণুটি ধাতু বা ধাতুর স্তায় ব্যবহারী মুলক ঘ্বাবা প্রতিস্থাপিত হইয়া যে সমস্ত লবণ 
উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে নাইট্রেট বলে। 

প্রস্ততি- (1) ধাতুকে নাইটিক আসিডে দ্রবীভূত করিয়া নাইট্রেটে লবণ 

প্রস্তুত কর! যায়। ধাতুর সহিত নাইটিক আযাসিডের বিক্রিয়াতে ইহ দেখিয়াছ। 

(2) ধাতব 'মক্মাইভ, ভাইড্রক্সাইভ বা কার্বনেটকে নাইটিক আাসিডে দ্রবীভূত 
করিয়াও নাইট্রেট ্বণ নৈয়ারী কব! হয। যথা, 

৮০০ + গানে - 2৮৫০0), 4 ঘু5০ 
ব20নে + ঘাব0ে,- বিঞ্জাব0॥ + ১0 
০৪60৭ + 21709 - 0%(098)5 + 0০১+ 1720 

প্রতি ক্ষেত্রেই নাইট্রোটে লবণ দ্রবণে থাকে । দ্রবণ গাঢ় কারয়া উহ্হাৎ হইতে 

নাইট্রেটেব কেলাস সংগ্রহ কর! হয় । 

ধর্ম--_-(1) নাইট্রেট লবণগুলি কেলাসাকার কঠিন পদার্থ । অধিকাংশ নাইট্রেট 

লবণ বর্ণহীন বা সাদা । কিউত্রিক নাষ্টট্রেট ও ফেরা'স নাইন্রেটের বর্ণ সবুজ । 

(17) নাইট্রুটগুলি জলে ড্রাব্য। 

(111) উত্তপ্ত কবিলে নাইটেটগুলি বিষোজিত হুয়। 

সোডিয়াম ও পটাসিয়াম নাইট্রেট উত্তপ্ত করিলে অক্সিজেন নির্গত হয় এবং 

বথাক্রমে সোডিযাম নাইট্রাইট ও পটাসিশাম নাইট্টাইট অবশিষ্ট থাকে । 

21৭21073 - 22০2 + 092 

2]ব0925 ৮ 21602 + 092 

আযামোনিয়াম নাইট্রেট মুছু উত্তাপে নাইট্রাস অক্সাইড ও জলে বিষোভ্িত ভয়। 

বেশী উত্তপ্ত করিলে বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে। 
৫02 টি 2০ শাঁ 21756) 

অন্তান্ত ধাতব নাইট্রেটগুলিকে (সিলভার নাইট্রেট ব্যতীত) উত্তপ্ত করিলে 

ধাতুর অক্মাইভ উৎপন্ন হয়। অল্সিজেন গ্যাস এবং বাদামী বর্ণের নাইট্রোজেন 
ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়। 
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8৫(025 ৮ 2080  + 4২05 + 0 
কিউপ্রিক নাইস্ট্রেটে কিউশ্রিক অক্সাইড নাইট্টোজেন ডাই-অক্সাইড অক্সিজেন 

20003) »- 2200 শঁ 402 + 0৪ 

লেড নাইদ্রেট লেড মনোক্সাইড নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড অ'জজেন 
9210303)5 _5 22150 -ঁ 40১ + 09 

জিহ্ক নাইট্রেট জিক্ক অব্মাইড নাইট্রোজেন ডাই-অল্াইড অক্সিজেন 
209৪(093)5 _ল 20809 4 4095 + 0৪ 

কয।লসিধাম নাইট্রেট ক্যালশিযাম নাইট্রোণ্জন ডাই-অক্সাইড অক্সিজন 
অক্সাইড 

সিলভার নাইট্রেট উত্তাপে ধাতব দিলভাব, নাইট্রোজেন ডাই-অক্মাইভ ও 

অক্সিজেন উৎপন্ন করে। 2৪0৭ » 2৪4 ্াব09+05 
(1৮) জিঙ্ক বা আযালুমিনিয়াম এবং কণ্টিক সোডা দ্রবণের সহিত নাইট্রেট লবণ 

ফুটাইলে 'উৎপন্ন জায়মান (11950220) হাইড্রোজেন দ্বারা উহা আযামোনিয়াতে 
বিজারিত হয়। 

বথা0+4254+10 7 ৮ ঘানি ১+ 45520১42750 
সোডিযাম জিন্কেট 

1২21307+8414-55071+ 27507 27 :+824102 

স/ডিযাম.আালুমিনেট 

নাইটিক আলিড ও নাইট্রেট লবণের পরিচায়ক পরীক্ষা £ 
(?) গাঢ় সালফিউরিক আাসিড ও তামার কুচি মিশাইয়া নাইটিক আযাসিঙ কা 

নাইটেট লবণ উত্তপ্ত কবিলে গাঁ বাদামী বর্ণের গ্যাদ (নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড ) 

নির্গত হয়। 

(1) নাইট্রেটের গাঁচ দ্রবণে আযালুমিনিযাম পাত ও গাঁ কষ্টিক সোডা ভ্রবণ 

মিশাইয়া উত্তপ্ত করিলে ঝাঝাল গন্ধযুক্ত আযমোনিয়া গ্যাস -উৎপর হয়। ইহা ভিজা 
লাল লিটমাস কাগজ নীল করে এবং হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডেব সহিত সাদা ঘন 
ধোয়া উৎপন্ন কবে। 

(10) বলয় পরীক্ষা "(1২175 1591 )--একটি টেস্ট-টিউবে নাইটিক আযাসিন্ 

বা নাইট্রেট লবণের শীতল দ্রবণ লইয়া উহাতে সন্ত প্রস্তুত করা ফেরাস সালফেট 

ভ্রবণ মিশাও। এখন কিছু গাঢ সালফিউরিক অঠাসিড টেস্ট-টিউবের গা বাহিয়া 

ধীরে ধীরে ঢাঁলিয়া দাও । দেখ, সালফিউবিক আযাসিড ও পূর্ব দ্রবণেব সংযোগন্থলে 
একটি গাট বাদামী বর্ণের বলয় (1176 ) গঠিত হয়। 

নাইট্রেট ও -সালফিউর্রিক আযানিডেব বিক্রিয়ার নাইটিক আযাসিড উৎপন্ন হয়। 



নাইটিক আাসিভ ও নাইট্রোজেনের অক্মাইড 18? 

ফেরাস সালফেট ইহাকে নাইটিক অক্সাইডে বিজারিত করে। নাইটিক অল্মাইড 
অতিরিক্ত ফেরাস সালফেটের সহিত একটি বাদামী বর্ণের জটিল লবণ উৎপন্ন করে। 

ইহাকে বলয়রূপে দেখা যায়। 
বঞ্াব০৪+]ব ১৪০, খিা750:+ 7108 

655504+ +-8]3590, +ানাব০03 - 87০2050+)১+20+ 420 
12১04 +10- 772(0)5904 

নাইট্ররেট লবণের ব্যবহার- আ্যামোনিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনে- 
সিয়াম নাইট্রেট জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়। সিলভার নাইট্রেট ফটোগ্রাফিতে 
ব্যবহৃত হয়। লেভ নাইন্রেট রঞ্জন শিল্পে, বেরিয়াম নাইট্রেট বাজি প্রস্তুতিতে এবং 
পটাসিয়াম নাইট্রেট বাঁকদ তৈয়ারীতে ব্যবহার করা হয়। 

নাইট্রোজেনের অক্সাইড (01169 ০1 10025 ) 

নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন ওজনের বিভিন্ন অনুপাতে যুক্ত হইয়া নিয়লিখিত 
অক্পাইডগুলি গঠন করে । 

নাম সংকেত নাইট্রোজেন ও অক্িজৈনের 
ওজনের অনুপাত 

নাইট্রাস অক্সাইড 20 2১৫14 ১ 16 

নাইটিক অক্মাইড বটে 14 8 16 

গাইট্রোজেন ট্রাই-অগ্সাইভ বি208 2১৫14 2 8৯16 
নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড ব। 

নাইট্রোজেন টেউ্রকআসাইভ 052 বা বি 204 14 2 89 

নাইট্রোজেন পেণ্টক্সাইড ৪2০5 9১145 5৮16 

নাইট্রোজেনের ]4 ভাগ ওজন নিরিষ্ট ধরিয়া উহ্বার সহিত যুক্ত অক্সিজেনের বিভিন্ন 
ওজনের অন্ুপাত--_ 

16 ॥ 8১৮16 ০১৮16 
2 £ ৩ £-% 5৪2 নু 

বা 68:16 2 24589 540 

বা ]ঃ2 £58£4$ 6, একটি সরল অনুপাত । 
সুতরাং নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইডের গঠন গুণানুপাঁত শত্রসম্মত হইয়াছে। 

নাইনট্রাস অক্মাইভ (10005 05106 )-- 

প্রস্ততি-__নির্গম-নলযুক্ত একটি গোলতল ফ্লান্কে আযমোনিয়াম নাইট্রেটকে মৃছ্ 
উত্তপ্ত করিয়া নাইট্রাস অক্সাইড গ্রস্তত কর! হয়। 

বান ০১ ১০+৪৭৪০ 
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৪9০" সোর্টগ্রেডের উপরে দ্রুত উত্তপ্ত করিলে বিস্ফোরণ ঘটিবার খুব সম্ভাবনা 
থাকে। এইজন্য অনেক সময়ে 
আযমোনিয়াম সালফেট ও 

সোডিয়াম নাইট্রেটের মিশ্রণ 

উত্তপ্ত করা হয়। বিপরিবর্ত 

ক্রিয়ায় আযামোনিয়াম নাইট্রেট 
উৎপন্ন হয় এবং পূর্বের ন্যায় ইহা 

বিযোজিত হয়। 
চিত্র 38-_ল্যাবযেটবীতে নাইট্টরাস অক্সাইড প্রস্ততি (বালু £),504+গাবথাব 0, 

- ৪2১০4+ 2০3 

গরম জল অপসারিত করিয়৷ গ্যাসজারে নাইড্রাস অক্সাইড সংগ্রহ করা হয়। 

কারণ, ঠাণ্ডা জলে ৩হা বেশ অদ্রাব্য। 

ধর্ম-_() নাইন্রাস অক্সাইড মৃদু মিষ্টি গন্ধবিশিষ্ট বর্ণহীন গ্যাস। ঠাণ্ডা ছলে 

বেশ দ্রাব্য কিন্ত গরম জলে অদ্রীব্য। 

(1) শ্বাস-প্রশ্বাসেব সহিত নাইট্রাস অক্সাইড গ্রহণ করিলে হাসির উদ্রেক হয়। 

এই জন্য ইহাকে লাফিং*গযাস (15051175585) বলে । এই গ্যাসে অনেক সময যাব 

শ্বীসগ্রহণ করিলে অজ্ঞান হইয়া মৃত্য পর্বস্ত হইতে পারে । 

(61) ইহা প্রশম (050081) অক্সাইড । 

(1৮) ইহা নিজে দাহ নছে কিন্তু অন্ত পদার্থের দহনের স্ভায়ক। জলস্ত সালফার, 

কার্বন, ফস্ফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, আয়বন এই গ্যাসে জলে। প্রতিক্ষেত্রেই 

নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং এ পদার্থ গুলির অক্সাইড গঠিত হয়। উত্তাপে 

নাইট্রাস অক্সাইড নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনে বিযোজিত হয় এবং এই অক্সিজেন জলনে 

সাহায্য করে। 

2120-+১-১০০7+ 2, 8209+22-2095+5 82 

2াব০০+0-0০০+ 2; উ১০+ 2০ ব০০০+ 2 

উত্তপ্ত কপারও ইহাকে নাইট্রোজেনে বিজারিত কবে । 

2০4 00-0০90+ 2 

পরিচায়ক পরীক্ষা-_নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস শিখাহীন অলম্ত কাঠি দপ, 
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করিয়া জালাইয়! দেক়্। ইহা ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেটে শোধিত হয় না 

কিংবা নাইটিক অক্মাইভ গঠাসের সহিত বাদামী ধোয়ার সৃষ্টি করে না। এই ছইটি 

পরীক্ষা দ্বারা অক্সিজেনের সহিত পার্থক্য করা যায়। আবার, অক্সিজেনের সহিত 

ইহা বাদামী বর্ণের ধোঁয়ার স্থষ্টি কবে না। নাইটিক অক্মাইডের সহিত ইহার 

এই পার্থক্য । 

ব্যবহার-_কিছুক্ষণ ন।ইন্রাস অক্সাইভডে শ্বাস গ্রহণ করিলে সামগ্নিকভাবে মানুষের 

সংজ্ঞালোপ হয় এবং কোন বেদন! অনুভব করিবার শক্তি থাকে না? এইজন্য সাধারণ 

অস্ত্রোপচারে নাইন্রাস অক্সাইড গ্যাসকে অবচেতক (409650)00 ) রূপে ব্যবহার 

করা হয়। এইজন্য খুব বিশুদ্ধ গা'স সামান্ত অক্সিঞ্জেনের সহিত মিশ্রিত করিয়া 

ব্যবস্থাব কর] হয়। 

নাইট্রিক অক্পাইড (1070 ০5105) 

প্রস্তৃতি-কপারের উপর শীতল ও লঘু নাইটিক আসিডেব (এক, আয়তন 

গাঁচ আযাসিড +এক আয়তন জল ) বিক্রিষাব দারা নাইটিক অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত 

করা হয়। 

808+-8বব০0+-80০8/০5)১+0+ 4750 

একটি চ্যাপ্টাতল ফ্লাস্কে কিছু কপাবের ছিল! লইয়া কর্কের সাহায্যে ফ্রাস্কটির মুখে 

* একটি দীর্ঘনাল ফানেল ও একটি নির্গম-নল লাগাঁও। ফ্রান্ষে খানিকটা জল ঢালিয়া 

কপারের ছিল] ও ফানেলের শেষ 

প্রান্ত জলে ডুবাইয়া রাখ । দীর্ঘ- 

নাল ফানেল দিয় গাচ নাইটিক 

আযাসিভ মিশাইলে নাইট্িক অক্সাইড 

গ্যাস উৎপন্ন হুয়। কিন্তু ফ্রা্কের 

বায়ুর সহিত ইহা নাইট্রোজেন 
ভাই-অক্সাইডের বাদামী ধোয়া 

স্ষ্টিকরে। ফ্লান্কের সমস্ত বাদামী 

ধোয়া নির্গম-নল দিয়া বাছির 

হুইয়। গেলে গ্যাসটি বর্ণহীন হয়। তখন জলের অপসারণ দ্বারা গ্যাসজারে ইছা 

সংগ্রহ কর। 
ধর্ম-(1) নাইটিক অক্সাইড বর্ণহীন গ্যাস, জলে অদ্্রাব্য। 

অক্সাইড প্রস্ততি 
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(7 ইহা একটি প্রশম অক্সাইড | 

(81) ইহ! নিজে দাহা নহে কিন্ত উচ্চ তাপমাত্রায় ইহা নাইট্রোজেন এবং 
অক্সিজেনে বিযোজিত হয় বলিয়া অন্ত পদার্থের দহনের সহায়ক । গ্াসের মধ্যে 

শ্রীণ শিখায় জলস্ত মোমবাতি, কার্বন বা সালফার বাখিলে নিভিয্া যায়। কিন্ত 
উত্তমরূপে প্রজ্জবলিত কার্বন, সালফার, ফস্ফরাস, ম্যাগনেসিয়াম এই গ্যাসের মধ্যে 
উজ্জ্বলভাবে জলিতে থাকে। 

17141080755 + 2205; ০+9%০-0০92+ 5 

উত্তপ্ত কপারের উপর দিয়া প্রবাহিত করিলে ইহা নাইট্রোজেনে বিজারিত হয়। 
205+23০0-20৮0+ 15 

(৮) প্লাটিনামের সংস্পর্শে হাইড্রোজেনের সহিত উত্তপ্ত করিলে ইহা আযামোনিয়া য় 

বিজারিত হয়। 2২০+57০- ঘান9+%750 

(৮) ইহা অক্সিজেনের সহিত বাদামী বর্ণের নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইভ 
উৎপন্ন করে। 2২০+-০02 » াব০5 

(৮1) শীতল ফেরাস সালফেট দ্রবণে ইহা শোষিত হয়। বাদামী বর্ণের জটিল 
যৌগ গঠিত হয়। উত্তাপে এই যৌগ ভাঙ্গিয়া আবার নাইটিক অক্সাইভ উৎপন্ন হয়। 

178১0)4 + 07৮ 65(0)504 7 76(0)504 - 1765504 + [০ 

পরিচাস্সক পরীক্ষা 
() বায়ু বা অক্সিজেনের সংস্পর্শে ইহ! বাদামী ধোঁয়া! উৎপন্ন করে। 
(81) ফেরাস সালফেট দ্রবণের সহিত মিশাইলে ঘোর বাদামী বর্ণ উৎপন্ন হয়। 

ব্যবহার চেম্বার পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ]াসিডের শিল্প-গ্রস্ততিতে ইহার 
ব্যবহার আছে। 

নাইট্রোজেন ট্রাই-অক্সাইড ( 10095617 010105106 ) 

প্রস্ততি- নাইটিক আসিড (60 শতাংশ ) এবং আর্সেনিয়াস অক্মাইডের মিশ্রণ 

পাতিত করিলে নাইট্রোজেন ট্রাই-অক্মাইডের গ্যাস নির্গত হয়। গ্যাসকে হিম 

মিশ্রণে শীতল করিলে নীল বর্ণের তরলে পরিণত হয়। 
20934 45209 "৪0০৪44১5208 +1050 

ধর্ম--(1) খুব শীতল অবস্থায় ই! নীল বর্ণের তরল । সাধারণ তাপমাত্রায় উহা 
-নাইট্রিক অক্সাইড ও লাল বর্ণের গ্যাস নাইট্রোজেন ভাই-অক্সাইডে বিযোজিত হুয়। 

509কাব০0+-105 
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(8) ইহ আযাসিভীয় অক্সাইড । জলের সহিত নাইট্রাস আযসিড ওঠ ক্ষারের; 

সহিত নাইট্রাইট লবণ উৎপন্ন করে। ইহা নাইট্রাস আযাসিডের নিরুদক ( 20- 
1541895 )। ৰ 

[ব১99+৮,0-গানাব০১। ব১০২+গাব0ল -2ব০05+1750 

নাইট্রোজেন ডাই-অল্সাইড ৰা নাইট্রোজেন টেট্রক্সাইড ( 10066 

৫10950109 073109221 (5005196 ) 

প্রন্তরতি-লে্ড নাইট্রেটের কেলাস উত্তপ্ত করিয়া ল্যাবরেটরীতে নাইউ্রোজেন 
ভাই-অক্সাইড তৈয়ারী করা হয়। 

2৮1১(092)5- 2৮০০ + 4টি 092+0)5 

চিত্রানুষায়ী একটি শক্ত কাচের গোলতল ফ্লান্কে লেড নাইট্রেটের কেলাস লইয়া 
উত্তপ্ত কর। অক্সিজেন এবং বাদামী বর্ণের নাইনট্রোক্তেন ভাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। 

নির্গম-নলের মধ্য দিয়া! গ্যাসমিশ্রণ বরফ-লবণে শীতল করা একটি ঢে-নলের মধ 

মু সস্তা 2 

চিন 5 চুজে 
দি হন খে । 
সত" 9 ৮৮139 15 
০০:০০ হাক 

এত 1 ০৩৩০০ 
পুনে ৮৫০০ শশা 
০ এ 

চিত্র 8৮--ল্যাবরেটরীতে নাইন্ট্রোজেন ডাই-অক্সা ইড প্রস্ততি 

দিয়া প্রবাহিত হয়। নাইট্রোজেন ভাই-অক্সাইভ [ঢ-নলে হলুদ তরলে পরিণত হয় 

এবং অক্সিজেন ঢ-নলের অপর মুখ দিয়া বাহির হুইয়া যায় । জলের অপসারণ. ছারা 

গ্যাস্জাবে অক্সিজেন সংগ্রহ করিতে পার। 

ঢয-নলটিকে উঞ্ণ জলে বসাইলে নাইট্রোজেন ডাই-অক্মাইডের গাট বাদামী ধেশক়া 
নির্গত হুয়। বামুর নিম্নাপলারণ দ্বার! ইহা গ্যাসজারে সংগ্রহ করা যায়। 

উষ্ণ ও গাঢ় নাইটিক আযাঁসিডকে কপার, জিঙ্ক ইত্যাদি ধাতু বারা বিজারিত 
করিলে নাইট্রোজেন ভাই-অক্সাইড গ্যাস পাওয়া যায়। ন্তরাং ইহা নাইটিক 
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্যাসিতের বিজারণ-জাত পদ্দার্থ। গাঢ় নাইটিক আযাসিভের তাপ-বিযোজনেও ইহা! 

উৎপন্ন হয়। 6. নং পরীক্ষা দেখ । 
ধর্ম--(1) সাধারণ তাপমাত্রায় নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড একটি গাঢ় বাদামী 

বর্গের গ্যাস। --০০ সেন্টিগ্রেডে ইহ1 504-এর বর্ণহীন কেলাসে পরিণত হয়। 
উত্তপ্ত করিলে ইহা নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডে (02) বিষো্জিত হয়। আরও 

বেশী তাপমাত্রান্স ইহা নাইটিক অক্সাইড ও অক্সিজেনে পরিণত হয়। 

কঠিন -_-9০০ তরল 22০৫0 গ্যাস 10০0 গান 620০0 

(8) তীব্রভাবে প্রজ্জলিত কার্বন, ফস্ফরাস, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি 
এই গ্যাসের মধ্যে জলে । তাপমাত্রা এইরূপ হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ইন্থা 

নাইট্রোজেনে ও অক্সিজেনে বিযোজিত হয়। 
৪৮ + 10109 - 4205+-৮ও 

41167 20274115015 

(8) গ্যাসটি জলে দ্রাব্য এবং শীতল জলে দ্রবীভূত হইয়া ইহা নাইট্রাদ 
আযাসিড ও নাইটিক আাসিভ উৎপন্ন করে। সুতরাং ইহা নাইট্রাস ও নাইটিক 

আযাসিডের মিশ্রনিরদক (1015.60 21010701106 )। সাধারণ তাপমাত্রায় উৎপন্ন 

'নাইট্রাস আযাসিড বিযোজিত হইয়া নাইটিক আসিড ও নাইটিক-অক্সাইভ 
উৎপন্ন করে। 

2ব০5+চ5০- নাব০৪+ ঢব০১ 
[1102 » [7034 2৭০9+ 720 

সাধারণ তাপমাত্রায় অতিরিক্ত বায়ুর উপস্থিতিতে পাইট্রেেজেন ডাই-অক্মাইড 
"জলে দ্রবীভূত হইয়৷ কেবলমাত্র নাইটিক আযাসিড উৎপন্ন করে । 

&০5+750+05-4%ানাব03 
(1৮) কণ্টিক সোডা বা পটাসের সহিত নাইট্রাইট ও নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন করে। 

ইনছা একটি আাসিভীয় অক্সাইড | 

2০৪+1ব807- বিজাব05+বহা03+750 
(৮) ইহা ॥জারক দ্রব্য। জলের উপস্থিতিতে ইহা! সালফার ভাই-অক্মাইডকে 

লালফিউরিক আযাসিডে জারিত করে । : 
০১+9০১+ ৮৯০৮ [550++10 
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উত্তপ্ত কপারের উপর দিয় প্রধাহছত করিলে বিজারিত হইয়া ইহা নাইগ্্রোজেনে | 
পরিণত হয়। 40০04210275 40504 ৪ 

নাইট্রোজেন পেন্টক্মাইড ( বি 10:9552 792005106) 

প্রস্তুতি-_ একটি রিটর্টে বিশুদ্ধ ও গাঢ় নাইটিক আযদিডের সহিত ফস্ফরাস 

পেন্টক্সাইভ মিশাইয়া হিম-মিশ্রণে শীতল করা হয়। গীতল মিশ্রণকে অল্প অল্প 

তাপ দিয়া পাতিত করা হয়। শীতল গ্রাহক-পাত্ে নাইট্রোজেন পেণ্টঝআ্সাইড় 

সংগ্রহ করা হয়। ফস্ফরাস পেন্টক্সাইড নাইটিক আসিডের জলীয় অংশ শোষণ 

করে। গাাব03+7205-1205+ 27002 ( মেটা-ফমফপিক আযাসিড ) 

ধর্ম-() ০০ সেট্টিগ্রেডের নীচে নাইট্রোজেন পেন্টক্সাইভ একটি বর্ণহীন 

কেলাসাকার এবং জলাকষাঁ কঠিন। সাধারণ তাপমাত্রায় ইহা গাঢ় বাদামী 
তরলে পরিণত হয়। 8০” সেন্টিগ্রেডে ইহা বিযোজিত হইয়া নাইট্রোজেন ডাই- 

অক্সাইড ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে। 23505 _ গ্রা 504 + 05 

(1) ইহা আসিডীয় অক্সাইড, জলে দ্রবীভূত হইয়া নাইটিক আসিডভ উৎপন্ন 
করে। লুতরং ইহ। নাঈইটিক আঁসিডের শিরদক। 20954171207 270: 

নাইট্রোজেন-চক্র (10০6০. ০5০16) 
, প্রাণী ও উত্ভিদ্-দেছের ক্ষয়পূরণ এবং পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধনে প্রোটিন জাতীয় খাস্ 
অপরিহার্য । প্রোটিন কাবন, হাইডৌজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন লইয়া গঠিত 
যৌগিক পদার্থ। বায়ুমণ্ডলে প্রচুর নাইট্রোজেন থাকা সত্বেও কয়েকটিমাত্র উদ্থিদ 

ব্যতীত অগ্ঠান্য সমস্ত উদ্ভিদ এবং প্রাণী এই মুক্ত নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিতে পারে 

না। মাটিতে ড্রাব্য নাইট্রেট যৌগ থাকে । উত্িদ শিকড়ের সাহায্যে মাটি হইতে 

নাইট্রেট যৌগ গ্রহণ করিয়া উহ্থাকে প্রোরটিনে পরিণত করে। তৃণভোজী প্রাণী 

উত্তিদ্দের দেহ হইতে প্রোটিন পায় এবং মাংসাশী প্রাণী তৃণভোক্দী প্রাণী ভক্ষণ 
করিয়া উহাদের প্রোটিন সংগ্রহ করে । 

মাটিতে যে নাট্রেট যৌগ থাকে তাহার নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডল হইতে আদে। 
তিনটি প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ুর নাইন্রোজেন মাটিতে আবদ্ধ (7550 ) হইয়া 
উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য খাছ পরিণত হয়। 

(1) সীম, মটর, ছোল! ইত্যার্দি সীমজাতীয় উত্ভিদের (16207917005 
1019765 ) শিকড়ে এক প্রকার গুটি (21900155) থাকে । এই গুটিতে এক প্রকার 
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জীবাু বা ব্যাক্টিরিয়া জন্মে। এই ব্যাকৃটিরিয়া বায়ু হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ 
করিয়! উতভিদের গ্রহণধোগ্য নাইট্রোজেন-ঘটিত খাচ্য প্রস্তুত করিয়া দেয়। 

(1) কতকগুলি শৈবাল (৪129০), ছত্রাক (81061) এবং মন্ (01955) 

জাতীয় উদ্ভিদ আপন আপন দেহের পুষ্টির জন্য বায়ু হইতে নাইট্রোজেন দেহসাৎ 

করে। মৃত্যুর পর ইহাদের দেহ হইতে নাইট্রোজেন মাটিতে আসে। 
(11) বায়ুমণ্ডলের বিছুৎ-ক্ষরণের ফলে বায়ুর নাইন্রোজেন ও অক্সিজেনের 

রাসায়নিক মিলনে নাইটিক অন্মাইড উৎপন্ন হয়। 24705 - ০9। 
উৎপন্ন নাইটিক অক্সাইড বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারিত হইয়া নাইট্রোজেন 

ভাইঅক্সাইভে পরিণত হয়। 21ব০+০- 205 

বৃষ্টির জলে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড ধৌত হইয়া যখন মাটিতে পড়ে ভখন 

নাইটিক আসিড উৎপন্ন হয়। ঞাব05+0954+ 21750 - ধারব০৪ 
মাটির ক্ষার জাতীয় পদার্থের সংস্পর্শে ইহ! দ্রাব্য নাৰইট্রেট যৌগে্পরিণত হয় 

নাইট্রক আসিড+ক্ষার-৯দ্রাব্য নাইট্রেট যৌগ 

উত্ভিদ তখন এই ভ্রাব্য নাইট্রেট গ্রহণ করিয়া নিজদেছে প্রোটিন তৈয়ারী 
করে। উহাদের নিকট হইতে প্রাণীরা প্রোটিন সংগ্রহ করে। 

এই তিনটি প্রাক্কৃতিক উপায়ে বায়ু হইতে নাইট্রোজেন অপসারিত হয়। 

স্তরাং বাযুমগ্ুলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পাইবার কথা? কিন্তু কয়েকটি 
বিপরীত প্রক্রিক়্া চলিতে থাকায় প্রকৃতিতে মুক্ত নাইট্রোজেন উৎপন্ন হুইয়' 

বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়া যায়। 

প্রাণিদেহ হইতে নির্গত মলমুত্র এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের পচনের ফলে 
উহাদের মধ্যের প্রোটিন বিশ্লিষ্ট হইয়া আমোনিয়াতে পরিণত হয়। মাটিতে 
নানারকমের জীবাণু আছে। নাইন্রোসোফাইং (21009015176 ) ব্যাকৃটিরিয়া 

নামের একশ্রেণীর জীবাণু আযামোনিয়াকে নাইন্রাইট যৌগে পরিণত করে। 
নাইই্রফাইং (10110 ) ব্যাকৃটরিয়া নামক আরেক শ্রেণীর জীবাণু নাইট্রাইট 
যৌগকে জারিত করিয়া নাইট্রেট যৌগে পরিণত করে। উত্িদি এই নাইট্রেট 
যৌগকে থাগ্ভ হিসাবে গ্রহণ করে। নাইট্রেট যৌগের কিয়দংশ আবার মাটির 
ডিনাইট্রফাইং (০012165175 ) ব্যাকৃটরিয়ার প্রভাবে মুক্ত নাইট্রোজেনে পরিণত 
হয় এবং বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়া যায়। 



নাইটিক আযাসিডভ ও নাইট্রোজেনের অক্মাইভ 14৮ 
ডি 

এইব্সপে প্রাকৃতিক নিয়মে বাধুমণ্ডলেব নাইট্রোজেন মাটিতে আবদ্ধ হউক! উদ্ভিদের 

্ হাম লেনে আা-লাঙেলা 

চিদ 30 _শ।? দ্রাজেন-৮৪) 

দেতে পবেশ কাব এবং সেখান * ইতে প্রাণিদেহে যায়। আবার, উদ্ভিদ ও প্রাণী 

হইন্ে চেই শাইট্রোজণ মাটিতে ফিরিয়া আসে এবং মাটি হইতে পুনরায় বাযুমণ্তলে* 
ফিরিয়া ফাঁয়। নাঈট্টোজনেব এই আবর্তভনকে নাইট্রৌোজেন-চক্র খলে। প্রকৃতির 

এই পরিবর্তন এরূপ শ্বশিযন্ত্রিৎ যে বাযুনে শাইদোজেনেব পরিমাণ প্রায় একই ॥থাকিয়া 

যায়। 

নাইট্রোজেন-ঘটিত জআরের ব্যবহার- প্রাকৃতিক নিয়মে যে পরিমাণ 
নাইট্রোজেন মাটিতে অ'সে তাহা বর্তমানে মাটির নাইট্রোজেনের চাছিদ। মিটাইত্ে 

পারে না। পৃথিবীর লোকসংখ্যা অনেক বাভিয়াছে। এইজন্ঠ খাগ্েব চাহিদাও 

প্রচুর। ফলে একই জমিনে ক্রমাগত চাষের যলে জমির উবরা শক্তি ক্রমশঃ লোপ 

পার। খনিজ নাইদ্েট হইতে প্রচুৰ পরিমাণে নাইটিক আাসিঙ তৈযারী হওয়াণে 

ইচ্থার পরিমাণও ক্রমশঃ কমিতে থাকে । বর্তমাণ সভ্যজগতে লোকের মলমুত্রের বেশ 

কিছু অংশই প্ঃগ্রণালীর মধ্য গিয়া নদী বা সমুদ্রে জলে চলিয়া যায । এইসব কারণে 

নাইটোজেন-চক্র সম্পূর্ণ হইতে পাবে না। 

10 (২য় খণ্ড) 
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জমির উৎপাদদিকা শক্তি বৃদ্ধির জণ্ঠ বাহির হতে জমিতে উদ্ভিদের নাইট্রোজেন-. 

ঘটত খাছ সরবরাহ কর! হয়। ইহাই সার। আযামোনিয়াম লবণ, নাইট্রেট লবণ, 

সায়ানামাইড ইত্যাদি নাইট্রোজেন-ঘটত সার ব্যবহৃত হয়। কয়লার অন্তরম-পাতনের 

ফলে যে আমোনিয়। উপজাতরূণে পাওয়া যায় তাহ! সালফেট লবণে পরিণত করিয়া 

সার প্রস্তত করা হয়। কিন্তু ইহা যথেষ্ট নহে। কৃত্রিম উপায়ে বায়ুর নাইট্রোজেনকে 

“বীধিয়া” নাইট্রোজেন-যৌগে পরিণত করা হয়। ইহাকে নাইট্রোজেন-বন্ধন 
(8:6০. ০6 016026) ) বলে । নাইন্রোজেন-বন্ধনের যে কয়টি পদ্ধতি প্রচলিত 
আছে তাহাদের মধ্যে হেবারের পদ্ধতিই সর্বোৎকৃষ্ট। 

(1) হেবার পদ্ধতি হেবারের আমোনিয়াকে আমোনিয়াম সাঁলফেটে 
পরিণত কর! হয় কিংবা অস্ওয়ান্ড পদ্ধতিতে নাইটিক আযাসিডে পরিণত করিয়া 
নাইট্রেট লবণ তৈয়ারী কর] হয়। এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। 

' (2) বার্কল্যাণ্ড ও আইড পদ্ধতি -নাইটিক আযাসিভ তৈয়ারী করিয়া পরে 
নাইট্রেট লবণে পরিণত করা হয়। 

(ঃ) সায়ানামাইড পদ্ধতি__এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নাইট্রোলিমকে জমির সার ' 
হিসাবে ব্যবহার কর] হয়। জমির জলের সহিত বিক্রিয়া ইহা আমোনিয়ায় পরিণত 

হয়। জমির ব্যাকৃটিরিয়া আমোনিয়াকে নাইট্রা্টট ও নাইট্রেট লবণে জারিত করে। 

ইহা হইতে আযামোনিয়ার প্রস্তুতি বর্ণনা করা হইয়াছে । ূ 

(4) সারপেক পদ্ধতি _খনিজ বক্মাইটকে (41503, 230) কোকচূর্ণের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া নাইট্রোজেন গ্যাস-প্রবাহে 180০0” সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করিলে 

আযালুমিনিয়াম নাইন্রাইভ উৎপন্ন হয়। উত্তপ্ত কপ্টিক সে'ডার সাহাষে) ইহাকে 

বিযোজিত করিলে আযামোনিয়া উৎপন্ন ইয়। | 

£105+80+5-%41ব+300 
417 5017 + 17207 1021 া7ও 

অনুশীলনী 6 

1. সোডিয়াম ও পটাপিয়াম নাইট্রেটের প্রাকৃতিক উৎস কি কি? সোডিয়াম 

নাইট্রেট হইতে কিক্পপে পটাসিয়াম নাইট্রেট পাইবে ? 

], ভা1)9: 25 095 72015] 50109 ০4 50৫10) 20. 13912591007 
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17109655 7 [0 19 0016 00965951017 1000505000871060 হিতে $০001020 
110206 2 

2. নাইটিক আযপিভ প্রস্তুতির ল্যাবরেটরী প্রণালী বর্ণনা কর। বিক্রিয়ার 
সমীকরণ লিখ । তীব্র উত্তপ্ত ঝামা-পাথরের উপর গাঢ় নাইটিক আমিড ফেলিলে 
কি ঘটে? নাইটিক আ্যাসিড প্রস্ততির ল্যাবরেটরী প্রণালীতে খুব উচ্চ তাপমাত্রা 
ব্যবহার করা হয় না কেন লিখ । 

2. 106501106 11)6 12100120019 [75080] 0 10150919610]. 0£ 11010 

8010 0989 202.01017 001 005 152,000 9196 1)50102175 1761 ০0180 

11010 2.010 15 010910060. 01) 900017519 162,060. 0011)10 90176 2 
[| 2.9. 72,070. (0০79.) 1960» 2963, 1965, 1970 (0০7%0.) ] 

[০1012101010 005 15900190015 2000000 0£ 0150919,001 0:171010 

৪,০10 2, 591 17151) (90)106170015 15106 21100, 

8. (৪) নাইটি আদি একটি আসি, (১) ইহা একটি জারক দ্রব্য এবং 
(০) নাইট্িক আযাপিডে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও অঞ্সিজেন আছে, ইহা প্রমাণ 
করিবার জন্য পরণক্ষা বর্ণনা কর। 

3. 105901105130115105 95021100210 00 11119055 0080 17100050107 

(2) 19 21) 0010১ (0) 15 21 05101511016 2561705 (০) 00009105 10100- 

5610) 19701705617 2,100. 0১:56010, 

* 4» চিলি সণ্টাপটার হইতে নাইটিক আযাপিড কিরপে শিল্লের জন্ত প্রস্তুত কর! হয় 
বর্ণনা কর। 

4 1)6901109 1011595 150৬ 01010 2010 15 17020009068150 00 010106 

581006119. 

5. আ]াসিডরূপে এবং জারক দ্রব্য্ূপে নাইটিক আযাসিডের বিক্রিয়া সমীকরণসহ্ 
লিখ । একটি ধাতু, একটি অধাতু এবং একটি যেঁগের উপর নাইটক আযাসিডের জারশ- 
ক্রিয়৷ উদাহরণস্বরূপ দাঁও। 

8. 3006) ৮100 ৪099610105১ 0৪ 15800020501 29107102010 95 (৪) ৪1 

৪010) (0) 21) ০0১01015105 82861009 11105050775 006 051015806 906601) 0 

ও 006621) 2, 15010700202] 2100 2. ০0181900180, 
| ০ ১ ৩, 22291. 2963 (০০,) ] 

6. কিরূপে এবং কি অবস্থায় নাইটিক আযাসিড নিম্নলিখিত মৌলিক পদার্থ গুলির 
সহিত বিক্রি করে? প্রতি ক্ষেত্রে উৎপন্ন পদার্থ গুলির নাম কত্ব এবং সমীকরণ দাও। 

কার্বন, হাইড্রোজেন সালফাইড ও কপার; প্রিষ্ক, ম্যাগনেসিয়াম, সাঁলফারঃ 

ফস্ফরাস। 
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6. (70৬ 210 00067 ৮1796 ০02010025 0065 17101098010. 16906 1110. 

(95 0110/1175 9161061715 2 9106 6৩ 00000652110 01৮৩ ৪0091101) ঠায 

6801) 02:5৫. | 
০810017) 127010550) 90101710220 ,00101591, [ 7. ১. 1969, 1970 

(09100.)] 2150১ 009.21069101075 50100100175 [91)9900100105, 

1. শিল্প-পদ্ধতিতে আযমোনিয়াকে নাইটিক আইলিডে পরিণত করিবার জন্ 

হে শর্ভগুলি প্রয়োজন তাহা বর্ণনা কর । ন[ইটিক অ/াসভের শিল্প-প্রস্ততির আরেকটি 

পদ্ধতি বর্ণনা কর। 
71. 50065 0১০ ০0101010775 1605952.1% 001 015 ০020615101০ 

21289101910 101000 2010 017 9. 12152 50915. 16501105075 00061 

[85000 01 17901107.00011105 10101062010. 
[ 171.15. 71207, 1964 : ০2 1966 ; 1960 (00%71).)১ 7969 ] 

8. নাইটিক আসিভ কিংবা উহার কোন উপযুক্ত লবণ হইতে নিয়লিখিত 
পদ্দার্থগুর্পি কিরূপে পাইবে? 

(৪) অক্সিজেন, (9) নাইট্রোজেন, (০) নাইটিক অক্সাইড, () নাইট্রাস অক্সাইড, 

(৩) নাইট্রোজেন ডাই-অক্মাইড, (6) নাইট্রোজেন ট্রাই-অক্সাইও, (৪) নাইট্রোজেন 
পেশ্টঝ্মাইড | 

6. 91১0 190৬ 9০90 ৮০০10 0010911 £01॥ 1716710 2010 01 219 ১ 

51119101652] ০1 1 

(১) ০0%07261 [57.1১- 27077, 19689 (0০0%77.)], (9) 010005610) (6) 01076 

95106, (৫) 1010008 0%:1065 (০) 10179561) 01050196১ (1) 01006012 

2105106, [17797717007 1909 (007%1).) 67 1965 | (5) 10101055, 

[7০17100106. 

9. নাইট্রেট লবণ কাহাকে বলে? 'কিরূপে নাইট্রেট প্রস্তুত কর! হয়? 

(&) উত্তপ্ত করিলে এবং (0) বিজাঁরিত করিলে নাইন্রেটগুলির কিরূপ পত্িবর্তন ঘটে 

তাহা সমীকরণ সহ বর্ণনা কর। 
9. ৬৬196 21510105665 250৬ 216 0059 660619115 01602160 2 

১০০১ 10 6011200019১ 1)0%/ 005 110565 0517255 (2) 02010620155 

(9) 017 1507006001৮ 

10. নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইডগুলির নাম ও সঙ্কেতগুলি লিখ । দেখাও 

হে এই অক্সাইডগুলি গুণাহুপাঁত শুত্র সমর্থন করে। নাইটিক আযাসিভের সহিত এই 
'ক্সাইভগুলির সম্পর্ক কি? 
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10. 20006) ৮111 19000159১05 01001520 0%1053 01101010517, 
910 1172 01950 ০05106৭0167 01) 1 06 12200101191 10100011102) 

17057 210 11950 05:1059 1512650. 60 01010 9010 2 

11. (9) লেড নাইট্রেট ও (9) আমোনিয়াম নাইট্রেটের উপর তাপের 'প্রভাৰ 

বর্ণন। কর। উদ্বাী পদার্থ গুলি কিরূপে পৃথক করিবে? 
11. 109501109 €112 20602 0 17656 07 (9) 155 01015১ 2150 

(0) 22100201000 1710205, ্০েজ ৮০০10 ৮01 15019869006 ৮০190116 

[01000015 ? 

19. প্ররুতিতে নাঁইট্টোজেন-চক্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখ । 

12. 109501109 10167 05511100591) 05012 17 1770015, 
[7. 9. 1964 (0০7১.) ] 

12. *“নাইটোজেন-বন্ধন” কাহাকে বলে? বায়ুর নাইট্রোজেন বন্ধন করিবার 

পদ্ধতি কিকি? সর্বাপেক্ষা ভাল পদ্ধতি কোন্টি? * 
123. ৬৮172015 28607 07171600817 2 ড17926 215 075 01067 

(06111005 2521131010 00৫ 03100 200009015110 10101052122 10100 15 00৩ 

1059 00201:00 2 | 

14. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ £--(০) অমরাজ, (৮) ধূমায়মান নাইটিক আসি, 
(০) নাইট্রাস নর ব্যবহার, (4) নাইট্রোজেন-ঘটিত সার। 

14. 100 51201179155 01) ১ 

(91) ৪709, 1601%5 [7.5 3969, 270 (০90000.)] (0) 00510611010 

2010, (2) 1995 ০) 1010015 05108,) (0) 1710006]) 06101112615, 
[ 7.9. 172076.5 71964 (00%7.) ] 

1৮. নাইটেট কিরূপে সনাক্ত করা হয়? নাইটিক আসিভ ও নাইট্রেট মুলক 

সনাক্তকরণের জন্ঠ বলয় পরীক্ষা বর্ণনা কর এবং ব্যাখ্যা কর। 

15, 7০৭ 81517105655 066906507 1)6501105 2070 53001911 08. 

700 1550 1001 066500105 01010 2010 20010101505 1501091- 

16. তিনটি সিলিশারে যথাক্রমে অক্সিজেন, শাইট্রাস অক্সাইড এবং নাইটিক 
অক্সাইড আছে । উহাদের কিরূপে পার্থক্য করিবে ? 

16. ০০ 916 01521) 00766 ০5117)0615 ০0170210106 050521)১ 1110008 

05002 81801080110 ০১106 15520015615. [70৬ ৮০০1০ ঠ০ 51177500191 

05০617 00610 ? 

র 
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11. নিষ্নক্ষেত্রে কি কি ঘটে বর্ণনা কর £-- 
(&) লেড নাইট্রেটকে তীব্র উত্তপ্ত কর! হইল । (9) সোডিয়াম নাই্টট্রেটকে 

গাঢ় সালফিউরিক আাসিডের সহিত মিশাইয়া উত্তপ্ত করা হইল। (০) কপার-ছিলার 

সহিত মোটামুটি লঘু নাইটিক আসিভ মিশান হইল। (৫) আযমোনিয়াম 

নাইট্রেটকে উত্তপ্ত করা হইল। 

প্রতিটি বিক্রিয়ায় যে গ্যাস নির্গত হয় তাভার বর্ণনা এবং যদি কোন অবশেষ থাকে 
তবে সেই অবশেষেরও বর্ণ উল্লেখ কর। 

17. 199901196, 110] ০0081010105, 1726 1091001705 17017 
(৪) 1990 1010906 15 9001015 1)62050) (09) 3০901011115 

15 1322660 %/10) ০000, 901010110 2010) (০) 17000601519] 01101501010 

2০10 15 200০0 10 00101091 (011111755 (০) 91017501010] 1710906 19 17521090. 

11500010 10, 5201 0856 0178 ০01001 0£10176 525 ০01 ৮৪001 ৪%০1%০৫ 
2170 21900 0) 16510116) 11 21. | 17.9. 1007১ 1960 ৫ 71966 ] 

18. নিয়ক্ষেত্রে কি কি ঘটে তাহা সমীকরণসহ বর্ণনা কর £-_ 

() গাঢ় নাইটিক আযাসিডের মধে) সালফার ডাই-অক্সাইভ পরিচালিত 
কর! হইল। (১) গাঢ় নাইটিক আযাপিডের সহিত গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আযাপিড 

মিশান হইল। (০) ফেরা সালফেট দ্রবণে নাইটিক আযসিড মিশাইয়া ফুটান হইল। 

(৫) শ্রীতল গাঢ় নাইট্রিক আমিডের মধ্যে হাইড্রোজেন সালফাইভ পরিচালিত করা 
হইল । (৩) শীতল ফেবরাস দালফেটের ভ্রবণে নাইটিক অন্সাইভ গ্যাস প্রবাহিত 
কর! হইল। 

18. 108501100) 10) 50009:00175, 1.9 1090012175 ড1)010-- 

(৪) 91000101931 15 70859601060 ০020. 10110 9০1, 
(৬) ০০০০ 1201001210150 8010 15 10150. দা] 00190. 11010 2010, 

; (০) 1611005 9010109805 50186107, 19001160 1) 10101012010, 
(4) 12/019221) 301012106 15 79295901060 ০010 00100, 171670 9.010) (9) 0101০ 

10205 285 15 [02596017010 ০010 169110105 50110109665 9০010110%, 

19. বিশুদ্ধ নাইটিক আযাসিডে টব ১05-এর শতকরা মাত্রা নির্ণয় কর। 

19, ০8108190 086 16109008550 তব 205%7 0016 01010 5010. 

| ১75, 86719] 
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ফস্ফরাস 
(27057770709) 

জার্মান রাসায়নিক ব্রাণ্ড (73750 ) 1674 থুস্টান্বে ফস্ফরাস আবিষ্কার করেন। 
মুত্রের জলীয় অংশ বাপ্পীভূত করিয়া অবশিষ্ট কঠিন পদার্থ হইতে তিনি ফম্ফরাস 
তৈয়াবী করিয়াছিলেন । 1680 থুস্টাবে বয়েল (73০51০ ) অধিক পরিমাণে ফস্ফরাস 

তৈয়ারির পদ্ধতি প্রকাঁশ করেন। 1117 থুষ্টাবে শিলে (5০1)০615 ) অস্থিচুর্ণ হইতে 

ফেস্ফর'সের তৈয়ারির পদ্ধতি প্রথম উদ্ভাবন করেন। এ বসরই ল্যাভয়সিয়র সর্য- 
প্রথম প্রমাণ করেন যে ইহা একটি মৌলিক পদ্ার্থ। 

অন্ধকারে রাখিলেও ফন্ফরাস আলে বিকীব্ণ করে বলিয়া এই মৌলিক পদারূ্টির 
নাম দেওয়া হয় ফস্ফরাস (017০৩ আলো» 01151০ সবহন করা )। 

ফন্ফরাস প্রকৃতিতে মৌলাবন্থায় পাওয়া যায় না। জীবজন্তুর দেহে ফন্ফরাস 

একটি স্এপরিহার্য উপাদান। ইহাদের অস্থি, মাংসপেশী, নায়ু ও মস্তকে ফস্ফরাঁস 

যৌগিক পদ্বার্থরূপে আছে! বহু খনিজ পদে ফস্ফরাস যুক্তভাবে রহিয়াছে । 

খনিজগুলির মধ্যে নিশ্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য । 
(1) ফস্ফোরাই) (11992090176 )১ ০89(5094)5 

(9) ফুর-অযাপাটাইট (7100181966১ 90০৪.0004)2১ 0৪1৭, 

(8) ক্লোর-আপাটাইট ( 010107829066 ), 30830602)5, 0801, 

(4) ভিভিয়ানাইট ( ৬15121710 )১ [8০:১1004)55 8৮7১0 

ফস্ফরাস প্রস্তুতি 

অস্থিভন্ম হইতে _অস্থিতে কাালসিয়াম ফস্ফেট, চবিজাতীর পদার্ঘ, | 

নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ ও সামান্ট ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকে । অস্টিগুলিকে খুব 

ছোট ছোট টুকৃরা করিয়া জলে ফুটাইয়া পরিফার করা হয়। অতঃপর কার্ধন 
টেট্রাক্রোরাইডের সাহায্যে উহার চবিজাতীয় পদার্থগুলি নিষ্ষাশিত করা হয়। 
ইহাকে অতিতপ্ত স্টীমে উত্তপ্ত করিলে আঠা ও জিলাঁটিনজাতীয় জৈব পদার্থ গুলি 
অপসারিত হয়। তারপর আবদ্ধ বায়ুহইীন পাত্রে ইহার অন্তর্ধম-পাতন (059০- 
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রে 01501190017) করিলে যে কালো চর্ণ পদার্থ পাওয়া যায় তাহা প্রাণিজ অক্রার 

(21710721] 01181002])1 ইহা কটালসিয়াম ফম্ফেট ও কার্বনেব মিশ্রপ |. ইহাকে 

অস্থি অঙ্গারও (70176 01910021 গো 0006 10120) বাল | “এআঁণিজ অঙ্গারকে 

বায়তে তণ্মীভূত করিলে সাদ! ভন্ম উৎপন্ন তয়। হাঁকে আছ তস্ম (09900 নথ) 

কলে। অস্থি-ভশ্মে শতকরা ৪০ ভাগ ক্যালসিয়াম কস্ফেট আছে | ক 
অস্থি-ভন্মের সহিত সালফিউরিক অ]াসিভ (60৫) মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত কী, 

হয়। অস্থি-ভন্মের ক্যালসিয়াম ফসফেট বিযোজিত হইয়া ক্যালসিয়াম সালফেট ও. 

ফন্ফরিক আযাসিভ উৎপন্ন হয়। 
0০29(004)2+8£15১094 7 80504 + 21037১0)4 

ক্যালপিয়াম সালফিউরিক ক্যাল'সয়াম ফমফরিক 

ফসফেট আযসিড সালফেট 'আযাঁমিড 

অদ্রাব্য ক্যালপিয়াম সালফেটকে ফিলটার করিয়া পৃথক করা হয়। পরিক্ষতে 

ফম্্করিক আযাসিডের দ্রবণ থাকে। ইহাকে বান্পীভূত করিয়া গাঢ় করা হয়। গাঁ 

ফম্ফরিক আাসিডের সহিত চারকোলচুর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাপ-প্রয়োগে মিশ্রণকে 
খুঁফ করা হয়। 'তঃপর এই শু পদার্থকে তীব্র উত্তপ্ত করা হয়। উত্তাপে ফসৃফ্রিক 

অনাদি এক অণু জল ত্যাগ করিয়া মেট।-ফস্ফরিক আযাপিডে পরিণত হয় এবং পরে 

উহ! চারকোল দ্বারা বিজারিত হইয়া ফস্ফরাসে পরিণত হয়। রী 

চ04 .. [0৪+ 00 
4011১024120 7. ৮৫4+12009+ানুও ৰ 

বিক্রিমবায় উৎপন্ন তিনটি পদদার্থই ( ফসফরাস, কার্বন মনোক্মাইড ও হাইড্রোজেন ) 
গা।সীয় অবস্থায় নির্গত হয়। জলের মধ্যে প্রবাহিত করিলে ফসফরাস কঠিনে 

পরিণত হয়, কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন বাহির হইয়া যায়। 

পুধে অস্টি-ভনম্ম হইতে এই পদ্ধতির সাহায্যেই ফস্ফরাস প্রস্তত করা হইত । 

বর্তমানকালে তড়িত্-প্রণালীর সাহায্যে ফস্ফরাস প্রস্তুত কর হয়। এইন্সন্য খনিজ 

ফসফেট কিংবা অন্থি-ভম্ম লওয়া হয়। তড়িত্প্রনালীর প্রবর্তনকারীদের নামানতপারে 
এই পদ্ধতিকে বীডম্যান-পার্কার-রবিনসন পদ্ধতি (062007917-087001 2100 

[২01011501 171090955 ) বল! হয়। 

ভড়ি-প্রগ।লী--এই পদ্ধতিতে অগ্নিসহ ইষ্টক নির্িত একটি আবদ্ধ চুল্লী 

(00720) ব্যবহার করা হয়। চুল্লীর নীচের [দ্কে কারনের ছুইটি তড়িৎ-ঘ্বার 
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( ০1০০৮:০৩$) আছে । ভড়িৎঘারের মধ্য দিয়া উপযুক্ত তড়িত্প্রবাহের ফলে 
একটি ক্কুলিঙ্গের (21০) স্থষ্টি হয়। উহাতে এগ তাঁপ উৎপন্ন হয়। চুলীর মাথায় 

একটি চোঁউ (1)0170৩1), উপরের (কে 'এক পারে একটি নিগম-পথ এবং তলদেশে 

'গারেবটি সরু নির্গম-পথ থাকে । 

কোফুনালি এপার, 

বাচ্চা ও ৩০0 ্ না 

| এপ রঃ স্কিল 

টা গর 88০ পি শশা বৃ 
রহ £ রী 

২৮৮০ আপনার প 
ন্ধ রা) ৮.২ লাল ১ সবে চিনে 

৮ এ ॥? এ ৪০ 
র্ 

৫-০৮৫০:০৮৩ রাঃ যা 

দাাইজজম 
টা ১ 

চিত্র 35- তডিৎ-প্রণালাতে সাদা শা মি্ধাণন 

খনিজ ফসূৃফেটের চূর্ণ ( যথা, ফস্ফোরাইট, আযাপাটাইট) বা অস্থি-ভম্ম, গিলিকা 

( বাপি) এবং'কোঁকচুর্ণের একটি মিশ্রণ চোডের মধ) দিয়া ঢালিয়া স্ুচালকের সাহায্যে 

ু্লীর মধ্যে প্রবেশ করান হয়। ভড়িৎন্মুলিঙ্গের সাহায্যে মিশণটি প্রায় 1500+ সেটি গ্রেড 

পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় প্রথম পর্যায়ে ক্যালসিয়াম ফস্ফেট ও সিলিকার 

বিক্রিয়ায় কযালনিয়াম সিপিকেট ও ফস্ফরাঁস পেন্টক্সাইড উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে 

ফসফরাস পেন্টকাইভ কোক দ্বারা বিজারিত হইয়া ফপ.ফরাসে পরিণত হয়। 
083(0০0,)১+85105 » . 80851092+2505 

ক্যালমিয়াম সিলিকা ক্যাললিযাম  ফস্ফরাস 
ফদফট নিলিকেট পেশ্টক্স। ইভ 

2905 + 106 - [৫ + 100০0 

ফসফরাস পে্ক্স।ইড কার্বন ফনফবাম কারন যনোক্সাইড 



154 রসায়ন--দ্বিতীয় খণ্ড 

উৎপন্ন ক্যালসিয়াম সিলিকেট গলিয়া ধাতুমলের (5125) স্থষ্টি করে এবং উহ্না 

চু্লীর তলদেশে অবস্থিত নির্গমপথ দিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়। বাম্পীভূত ফস্- 

ফরাস ও কার্ধন মনোক্সাইডের মিশ্রণ উপরের নির্গমপথ দিয়া ঠাণ্ডা! জলের মধ্যে 

প্রবাহিত কর! হয়। জলের মধ্যে ফস্ফরাঁদ বাম্প ঘনীভূত হইয়া কঠিন পদার্থরূপে 
জলের নীচে জমা হয় এবং কার্বন মনোক্সাইভ গ্যাস বাহির হইয়া যায় । 

বিশুদ্ধিকরণ-_অবিশ্তদ্ধ ফস্ফরাঁসকে উত্তপ্ত জলের মধ্যে গলাইয়। পটাপিয়াম 

ডাইক্রোমেট এবং গাটু সালফিউরিক আযাসিভ মিশাইয়! নাঁড়িতে হয়। কতকগুলি 

অবিগুদ্ধি জারিত হইয়! দ্রবীভূত হয় এবং কতকগুলি সরের মত ভাসিয়া উঠে। 

অতঃপর শ্তাময় চামড়ার ( 012210015 158071) সাহায্যে চাঁপে ফিলটাঁর কর। হয় এবং 

জলে শীতল করা কাচের টিউবের যষ্টির (90০15 ) আকারে ঢালাই করা হয়। 

বায়ুর সংস্পর্শে আদিলেই ফস্ফরাস উহার অক্সাইভে পরিণত হইতে থাকে । 
এজন্য ইহাকে সর্বদা জলের ভিতরে রাখা হয়। 

বন্ধপতা। (5119190% ) 

মৌলিক পদার্থ ফস্ফরাসের একটি বৈশিষ্ট্য আছে । উপরের পদ্ধতিতে যে ফস্- 
ফরাস প্রস্তুত কর] হইয়াছে তাহার নাম সাদা ফস্ফরাস ( ৮710105 7011050170145 )। 

ইহাকে হলুদ ফস্ফরাসও (110৭ 01052101039 ) বলে । এই নাম বেশী প্রচলিত 

নহে । ফস্ফরাসের আরেকটি রূপ আছে । উহা দেখিতে লাল এবং উহার নাম লাল 

ফসফরাস (150 [01109[019105 )1 ফস্ফরাঁসের ছুই রূপের মধ্যে ভৌত ধর্মের 

পার্থক); আছে, কৌন কোন রাসায়নিক ধর্মেও ইহার] ভিন্ন। সাদা ফস্ফরাঁস ও লাল 
ফস্ফরাঁসকে ফস্ফরাঁসপের রূপভে্দ (৪1196:9795 0: 21106:0010 0004190901009 ) 

বলা হয় এবং ফস্ফরাসের এই বৈশিষ্ট্যকে বহুরূপতা৷ বল] হয়। ফস্ফরাসের আরও 

কয়েকটি ূপভেদ আছে, কিন্তু এই দুইটিই ইহার প্রধান রূপভেদ | 

যে ধর্মে জন্য কোন মৌলিক পদার্থ একাধিক রূপে অবস্থান 
করিতে পারে তাহাকে বন্ুরূপতা বলে এবং মৌলিক পদার্থটির এই 
বিভিন্ন ্পকে বূপভেদ বলে । রূপভেদ্গুলির মধ্যে ভৌত ধর্মে এবং কোন কোন 
রাসায়নিক ধর্মে পার্থক্য দেখা যাঁয়। 

ফস্ফরাস ব্যতীত কাবধন; সালফার, অক্সিজেন এবং আরও অনেক মৌপিক 

পদ্দার্থের মধ্যে বহুর্নপতা ধর্ম দেখা যায়। 
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লাল ফস.ফরাসের প্রস্ততি সাদা ফসফরাস হইতে লাল ফস্ফরাস তৈষীরী 
কর] হয়। বাস়ুশূন্য গ্থানে বা নিক্ষিয় গাসের মধ্যে ( যথা, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই- 

অক্সাইড ) সাদা ফস্ফরাসের সহিত খুব সামান্ত পরিমাণ আয়োডিন (প্রভাবক ) 
মিশাইয়া 240-- 25০ সেট্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করিলে উহ লাল ফস্ফরাসে পরিণত হয়। 

অধিক পরিমাণে প্রস্তুতির জন্ একটি আবদ্ধ লোহার পাত্রে সারদা ফসফরাস লইয়া 

উহাতে সামান্ত আয়োডিন মিশাঁন হয়। দুই মুখ থোলা একটি সরু লম্বা নল পাত্রের 

সহিত যুক্ত করা আছে। ইহার সাহায্যে আবদ্ধ পাত্রের মধোর গযাসের চাঁপ 

বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান থাকে । পাত্রে লোহার টিউবে ছুইটি থার্মোমিটার বসান 

থাকে । লোহার পাঁত্রটি চুম্লীর সাহাষো উত্তপ্ত করা হয়। তাপমাত্রা 240*-9৮০৭ 

এ 

হ্যার্মোলিটাল 

রা 22221 2? 

রঃ 
(৫৫ ৯ 

্ে 
শি 7 22222557227 
শি তি --- ্ টপ 
রা রা রে -- লাচ্ছা ভ্সভ্রল্লাত 

শা 2 ৫ দি» 
নে 9 ালাল্য আহ্গঘোডিন - 
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চিত্র 38-_-লাল ফস্ফবাস গুস্ত্রতি 

সের্টিগ্রেডে রাখ! হয়। বিক্রিয়ার ফলে সাদা ফস্ফরাস লাল ফস্ফরাসে পরিণত.হয় । 

সামান্ত পরিমাণ সাদা ফস্ফরাস পাত্রের বায়ুর দ্বারা জারিত হুইয়া অক্সাইডে পরিণত 

হয়। উৎপন্ন লাল ফস্ফরাসের সহিত কিছু অপরিবতিত. সাদ! ফস্ফরাঁস থাকে । 

উৎপন্ন পদার্থটিকে চূর্ণ করিয়া কষ্টিক সোডা ভ্রবণে ফুটান হয়। সাঁদা ফস্ফরাস 

ফস্ফিন উৎপন্ন করিয়া দ্রবীভূত হয় কিন্তু লাল ফস্ফরাস অপরিবতিত থাকে। 

ফিলটার করিয়। লাল ফস্ফরাস পৃথক কর! হয় এবং উষ্ণ জল দ্বারা ধৌত করিয়া 

স্টীমে শুফ কর! হয়। 
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'কস্করাসের ধর্ম 

(1) সাদা ফস্ফরাস প্রীয় বর্ণহীন কেলাসাকার কঠিন পদার্থ! উহা মোমের 

মত নরম, ছুরির সাহায্যে সহজেই কাটা যায়। ইহার গন্ধ কাঁচা রম্থুনের ন্তায়। ইহার 

আপেক্ষিক গুরুত্ব 184, গলনাঙ্ক 44101 ইহা অস্থায়ী প্রন্তুতির কঠিন পদার্থ! 
সাধারণ তাপমাত্রায় ইহা খুব ধীরে ধীরে লাল ফস্ফরাঁসে পরিবতিত হইতে পাকে: 
উচ্চতর তাপমাত্রায় এই পরিবর্তন তাড়াতাড়ি ঘটে। চা 

লাল ফস্ফরাম লাল বর্ণের কঠিন পদ্দার্থ। ইহা গন্ধহীন। ইহার '"্দাপেক্ষিক 

গুরুত্ব 2:20, নির্দিষ্ট কোন গলনাস্ক নাই (500০-600০)1 ইহা! স্থায়ী প্রকৃতির 

কঠিন পদার্থ । 

(11) সাদা ফস্ফরাস জলে অদ্রাব্য কিন্তু কাঁধন ডাই-সালফাইভে ভ্রাব্য। 

লল ফস্ফরাঁস জলে এবং কাবন-সাঁলফাইডে অদ্রাব্য। 

111) সাদা ফসফরাস অত্যন্ত বিষাক্ত । সামান্ত পরিমাণ ( প্রায় 015 গ্রাম ) 

মানবদেহে প্রবেশ করিলে ইহা মৃত্যু ঘট।ইতে পারে । ইহার বাম্পও বিষাক্ত । 

লাল ফস্ফরাল বিষাক্ত নয়। 

(1৮) সাধারণ তাপমাত্রায় সাদা ফসফরাস বায়ুর অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া 
ফস্ফরাসের বিভিন্ন অক্পাইডের ধেয়। উৎপন্ন করে ।,. এই রাসায়নিক ক্রিয়ার্কান্ৰে 

এক প্রকার সবুজ আভার আলোক বিকীর্ণ হইতে থাকে । অন্ধকারে ইহা খুব উজ্জল 
দেখায়। ইহাকে অনুপ্রভা। (10110501১0155০51)০5 ) বলে । | 

পরীক্ষা 7.1. একটি জলপুর্ণ জারে জলের নীচে কয়েক টুকুরা সাদা ফস্ফরাস 
ও পটাসিয়াম ক্লোরেটের কেলাঁস রাখ । একটি দীর্থনাঁল ফানেঙ হইতে উহাদের 
ভপর সাবধানে গাঢ় সালফিউরিক আযাসিড ঢাল। দেখ, জলের নীচেই ফস্ফরাঁসের 

টুক্রাগুলি জলিয়া উঠে। 
পরীক্ষা 7.৪. একটি মোটা টেস্ট-টিউবে জলের নীচে সাদা ফস্ফরাস রাখ । 

টেস্ট-টিউবট একটি বীকারে জলের মধ্যে বসাইয়া জলকে প্রায় 6০৭ সেট্টিগ্রেড পর্যন্ত 
গরম কর! এখন একটি নলের মধ্য দিয়া গলিত ফস্ফরাসের উপর অক্সিজেন 

প্রবাহিত কর। ফস্ফরাঁদ জলের নীচেই জলিতে থাকে৷ 

পরীক্ষা ৪.8. একটি ফ্রাঙ্কে কিছু সাদ। ফস্ফরাস লইয়া কাচের উল (21895 

০০] ) দিয়া উহ! ঢাকিয়! রাখ । ফ্রাস্কের মুখে কর্কের মধ্য দিয়া একটি বাক] লা 
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ও ূ ্ নল এবং একটি সোন্্া নল বঙানো আছে । বাঁকা নল দিয়া ফ্রাঙ্কটতে কাধন ভাই. 

চিত্র 49--জ/লবর নীচে আন চিত্র 40-- শীতল শখ! 

১অধ্মাইড প্রবাহিত করিয়। উহার মধ্যের অক্সিজেন অপসারিত কর। এখন ফ্লাঙ্কটিকে' 

ওয়াটার বাথ-এ সীমান্গ উত্তপ্ত কর ' কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে ফস্ফরাসের বাষ্প 

ছোট নল বাহিয়া বায়ুর সংস্পর্শে আসে এবং সবুষ্জীভ আলোকসহ জলিতে থাকে । 

এই শিখার কোন উত্তাপ নাই । কাগজের টুকরা, এমনকি দেশলাইয়ের কাঠি পর্যন্ত 

ইহাতে জলে না । ইহা শীতল শিখা (০০10 12006 )। 

নিয় তাপমাত্রায় সাদ ফস্ফরাসের দাহতা এইরূপে দেখান যায়। 

লাল ফস্ফরাসের কোন অনুগ্রভা নাই। সাধারণ তাপমাত্রায় ইহা জলি্বা 

উঠে না। 

(৮) সাদা ফম্ফরাস লাল ফস্ফরাস অপেক্ষা অধিক সক্রিয়। সাদা ফস্ফরাস 

সাধারণ তাপমাত্রায় অক্সিজেন, কোরিন, আয়োডিন ইত্যাদির সহিত তাপ ও আলোক 

সহযোগে যুক্ত হয়। 

পরীক্ষা 7.1. ছোট এক টুক্র সাদা ফস্ফরাস কার্বন ভাই-সালফাইডে ভ্রবীভৃত 

কর। একটি ফিল্টার কাগজ ত্রিপদ-স্ট্যাণ্ডে তারজালির উপর রাখিয়া উহার উপর 
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ফস.ফরাদের দ্রবণ ধীরে ধীরে ঢাল। কিছুক্ষণ পরে কার্বন ডাই-সালফাইড বান্পীতুত 
সইয়। যায় এবং কাগজটি ধেশয়াসহ জলিয়৷ ওঠে । 

পরীক্ষা! 7.5. একটি উজ্জলন চামচে এক টুকৃরা সাদা ফসফরাস লইয়া একটু 
গরম কর এবং উহা অক্সিজেনের গ্যাসজারে প্রবেশ করাও । ফস্ফরাস জলিয়া ওঠে 
এবং গ্যাসেজার ফস্ফরাস পেন্টঝ্সা্টডের সাদা ধেয়ায় ভরিয়। যায়। | 

[44505 »্* 2750), 

ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিনের সংস্পর্শে সাদা ফসফরাস অলিয়া উঠিয়া যথাক্রযজে 
'ক্লোরাইড, ব্রোমাইড ও আয়োডাইড গঠন করে। 

পরীক্ষ। 7.6. উজ্জবলন চাঁমচে এক টুকরা সাদা ফস্ফরাস লইয়া ক্লোরিনের 
“গ)াসজারে প্রবেশ করাও । ফস্ফরাস ট্রাই- ও পেণ্টা-ক্লোরাইডের ধেশয়া উৎপন্ন হয়। 

৮৫+6০12- 4১015 7 চ৫+10012- 42015 
পরীক্ষ। 7.7. ফিল্টার কাগজের ভাজে সাদা ফসফরাস শুফ করিয়া উহার 

সংস্পর্শে এক টুক্রা আয়োডিনের কেলাস রাখ। ফস্ফরাস জলিয়া উঠে এবং ফস্ফরাস 
ট্রাই-আয়োডাইভ গঠিত হয়। 

7৫1 09 417 

সাদা ফস্ফরাস সালফারের সহিত সালফাইড এবং ধাতুর সহিত ধাতব ফস্ফাইড 
গঠন করে। 

2 + 35 -চ295 (ফস্ফরাস ট্রাই-সালফাইড ) 
71 ৪৭০ - ৪2৮ (সোডিয়াম ফস্ফাইড ) 

27 ++ 30৪ -০৪৪৮৭ (ক্যালসিয়াম ফস্ফাইড ) 

অপরপক্ষে, লাল ফস্ফরাসের সহিত উল্লিখিত বিক্রিয়াগুলি অনেক ধীরে ধীরে 
“ঘটে এবং এইজন্য উত্তাপের প্রয়োজন । ইহা অক্সিজেনের সহিত 260” সেট্টিগ্রেডের 
'উচ্চ তাপমাত্রায় অক্সাইভ গঠন করে। ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োভিন, সালফার, 
সোৌডিম্বাম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির সহিত উত্তপ্ত করিলে এরূপ বিক্রিয়া ঘটে । 

গাঢ় নাইটুক আযঁসিডের সহিত সাদা ব। লাল ফস্ফরাস উত্তপ্ত করিলে নাইটক 

আযাপিড বিজারিত হইয়া নাইট্রোজেন ডাই-অল্মাইডে পরিণত হয় এবং ফস্ফরিক 
আযাপিড উৎপন্ন হন । এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিশুদ্ধ ফস্ফরিক আযাঁসিড তৈয়ারী কর। 

হয়। সাদা ফস্ফরাসের সহিত বিস্ফোরণ ঘটে বলিয়! ফস্ফরিক ত্যাসিড প্রস্তুতিতে 

লাল ফস্ফরাস ব্যবহার করা হয়। 
৮8703 -1232094+62092+ 750 

ধ 
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কপার সালফেট দ্রবণে সাঁদ। ফস্ফরাস গিশাইলে উহ1 বিজার্রিত হইয়া কপার 

'“অধঃক্ষিণ্ত হয়। 
2৮1 508904+81750-50+2179702+87550 

কণ্টিক সোডা, কন্টিক পটাস বা বেরিয়াম হাইড্রক্সাইভ দ্রবণের সহিত সাদা 

ফস্ফরাস ফুটাইলে ফস্ফিন গ]াস এবং হাইপোফস্ফাইট লবণ উৎপন্ন হয়। 
7১,+350৮+8750-17,1+ 8 505 

কষ্টিক সোড! ফসফিন সোডিয়াম হাইপোফস.ফাইট 

লাল ফস্ফরাস ক্ষার দ্রবণের সহিত কোন ক্রিয়া করে না। 

সাদা ফস্ফরাস ও লাল ফস্ফরাস ষে একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন রূপ তাহা 
নিয়ের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারিবে। 

(1) অতিরিক্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ ও শুর্ধ অক্সিজেনের মধ্যে সাঙ্গা ফস্ফরাস 

ও লাল ফস্ফরাঁস পৃথকভাবে উত্তপ্ত করিলে 

উভয়ক্ষেত্রে ফসফরাস পেন্টঝইড উৎপন্ন হয়। 

আরও দেখা যায় যে, উভয় রূপভেদের সমান 

পরিমাণ হইতে সমান ওজনের অক্সাইড পাওয়া 

যায়। 

(8) সহজ পদ্ধতিতে সার্দা ফস্ফরাসকে লাল 

ফস্ফরাসে এবং লাল ফস্ফরাসকে সাদা ফস্ফরাসে 

পবিণত করা সম্ভব । 

নাইট্রোজেন খা কার্বন ডাঁই-অক্সাইড গ্যাসের 

মধ্যে সাদা ফস্ফরাসকে 240” সেট্টিগ্রেডে 
উদ্ধপ্ত করিলে (সামান্ত আয়োডিন প্রভাবকের 

'উপস্থিতিতে ) উহা লাল ফস্ফরাঁসে পরিণত 

হয়। আবার, এই লাল ফস্ফরাসকে একটি মে!টা যুখবন্ধ টেস্ট-টিউবে কার্বন 
ডাই-অক্মাইড গ্যাসের মধ্যে 5৮০* সেন্টিগ্রেডের উধের্ব উত্তপ্ত করিলে উহা বাম্পীতৃত 
হয়। এই বাম্প টেস্ট-টিউবের উপরের শীতল অংশে ঘনীভূত হইয়া যে কঠিন জম] হয় 
সাহা সাদা ফস্ফরাস। 

রূপভেদের এইরূপ পরিবর্তনে উহ্বার ওজনের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না। 

চিত্র £)_লাল ফদ.ফবাসের সাদ! 

ফসফরাসে পরিণতি " 
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কয্ফরাসের ব্যবহার 

(?) ফস.ফরাসের প্রধান ব্যবহার দেশলাই শিল্পে | এজন্য লাল ফল.ফরাস ব্যবহৃত 
হয়। সাদা ফসফরাস বিষাক্ত এবং সহজে দাহা বলিয়া ব)বহৃত হয় ন।। 

আমর যে সেফটিম্যাচ (98:60 00260) ) বাবার করি তাহার কাঠির মাথায় 

আ্যার্টমনি সালফাইড (599, ) এবং পটাসিয়াম ক্লোবেট ও আঠা থাকে ! 

দ্বেশলাইয়ের বাক্সের ৫ুই পাশে লাগানো কাগজে ফসফরাস এবং কাচের গু'ডা 
আঠা দিয়া আটকাঁন থাকে । কাঠির মাথাটি বাক্সের গায়ে ঘষিলে লাল ফসফরাস 
ও পটাসিয়াম ক্লোরেটের মধ্যে রাঁসায়নিক ক্রিয়াখ ফলে অগ্নিশ্মুলিক্সের সৃষ্টি হয় এবং 
আযার্টিসনি সালফাইডের সালফার জলিয়! উঠে। লুসিফাঁর ম্যাচের (10501667 1090071 

কাঠি যেকোন ম্বানে ঘযষিলেই জুলিয়া টঠে। ইহার মাথায় ফস্ফবাস সালফাইড 
(749,), পটাসিয়াম ফ্লোবেট, লেভ ডাই-অসাইড আঠা দিয় লাগ।ন থাকে। 

অমন্ণ তন্তল ঘধিলে যে তাপের কৃষ্টি হয তাহাতেই কাঠিটি জলিয়া উঠে । 

(8) যুদ্ধের সময় ধূ্রজাঁল (37০4৩ ৭০:০৬) এবং অগ্রিপ্রজ্জালক বোমা ভৈয়াত্রী 

করিতে ইহ] ব্যবহৃত হয। ই"ছুর মারিবাঁর বিষাক্ত খাদ তৈয়ারীতেও ইহা ব্যবন্ধন্ 

হয় 
(7) লাল ফস্ফরাস, ফস্ফরাস পেন্টঝাইভ, ফস্ফর-ত্রো (0070501701 

11026 ), ক্যালসিয়াম ঠাইপো-ফস্ফাইট ইত্যাদির প্রস্তুতিতে সাদা ফসফরাস 

গ্রায়াজন। 

(৮) ল্যাঁবরেটরীতে ভাঁইড়োব্রোমিক ও হাউড্রোআয়োডিক আযাসিভ ভৈয়াবী 

করিতে লাল ফস্ফবাস ব্যবহৃত হয। 

ফম্ফরাসের অক্লাইড- 

ফস্ফরাস অক্সিজেনের সহিত প্রধানত দুইটি অক্সাইড গঠন করে । যথা, 
ফসফরাস ট্রাইঅক্সাইড, 2০০, 
ফস্ফরাস পেন্টক্সাইড, 220, 

ফস্ফরাস ট্রাই-অক্সাইড (17109901)0105 01০95106) 

প্রস্তুতি- হবল্ন বাযুতে (বা অক্সিজেনে ) সাদা ফস.ফরাঁসকে উত্তপ্ট করিলে” 

ফঙসফয়াস টাই-অক্মাইড উৎপন্ন হয়। 
৮4 +80)2 ৮0৪ 
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এই সঙ্গে সামান্য ফদ্ফরাম পেপ্টঝ্মাইড উৎপন্ন হয়। ফস্ফরাদ পেন্টক্সাইড 

অপসারণের জন্য চিন্তে প্রদ্দশিত ব্যবস্থা অবলম্বন কর! প্রয়োজন। একটি নলের মুখে 
সাদা ফস্ফরাস রাখিয়! শুষ্ক এবং অল্প বায়ু-প্রবাহে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করা হয়। 

ফস্ফরাঁস ট্রাই ও পেন্টক্সাইডের গ্যাসীয় মিশ্রণ নলের মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইতে 

চিত্র £৫_ফস্ফর।স ট্রাই-অক্সইড প্রস্ততি 

থাকে। এই নলটি উষ্ণ জলে (60০0)ডুবানো এবং নলের অপর প্রান্তে গ্লাদ-উল রাখ। 
আছে। এই উষ্ণতায় ফস্ফরাস পেশ্টক্সাইডের নাপ্প কঠিনে পরিণত হইয়! গ্লাস-উলে 

আটকাইয়া৷ যায়। কিন্তু ফস্ফরাস ট্রাই-অক্সাইডের বাম্প গ্লাস-উল অতিক্রম করিয়া 
বরক্ষ-লবণ মিশ্রণে রক্ষিত ঢ-নলে প্রবেশ কারয়৷ কঠিনে পরিণত হয়। 

ধর্ম__() ফস্ফরাস ট্রাই-অক্সাইড সাদ! কেলাসাকার পদাথ। ইহার গন্ধ রহ্থনের 
মত। ইহার গলনাস্ক 24০ সেন্টিগ্রেড। 

(1) সাধারণ তাপমাত্রায় অক্িজেনে বা বাযুতে ইহা ধাবে ধারে পেপ্টক্সাইডে 

জারিত হয়। সামান্ত উত্তপ্ত করিলে ইহা জলিয়া উঠিয়া ফস্ফরাস পেন্টক্মাইভে 

পরিণত হয় । 
7.০0১+০0,-,0, 

(11) ইহ একটি আাসিডীয় অক্সাইড । শীতল জলে দ্রবাভৃত হইয়া ফস্ফরাস 
আযাসিড উৎপন্ন করে । ইহ! ফস্ফরাস আযাসিডের নিরুদক। 

74০0১137750 -5275190), 

জলের সহিত উত্তপ্ত করিলে বিস্ফৌরণপহ ফস্ফরিক আাসিড ও ফস্ফিন 

উৎপন্ন হয়। 

21,0৯+6770) -ানত 13780, 
11 (২য় খণ্ড) 
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ফস্ফরাস পেন্টকাইড (01050100105 721002102 ) 

প্রস্ততি অতিরিক্ত বায়ুতে (বা অক্সিজেনে ) ফস্ফরাস উত্তপ্ত করিলে ফস্করাস 

পেপ্টক্লাইড উৎপন্ন হয় । 

2, 41505 » 20502 

একটি চীনামাঁটির পাত্রের উপর একটি মুচিতে কিছু সাদা ফস্ফরাস লও। উত্তপ্ত 
লোহার শলাকার সাহায্যে ফস্ফরাসে 

আগুন ধরাইয়া একটি বেলজার দিয়া 

উহা! ঢাকা দাও। মাঝে মাঝে 

বেলজারটি একটু শঁচু করিয়া উহার 
মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে দাও। 

বেলজারটি ঘন, সাদা ধোঁয়ায় ভরিয়া 

যায় "এবং ঠা হইলে চীনামাটির 

পাত্রে ফস্ফরাস পেন্টক্মাইডের সাদা 

গুঁড়া সঞ্চিত হয়। ইহার সহিত কিছু 

ট্রাই-অক্সাইভ মিশ্রিত থাকে । কাচের চিত্র 4-ফস্ফবাস পেন্টক্সাইড প্স্ততি 

নলের মধ্যে রাখিয়া ইহাকে অক্মিজেন-প্রবাহে উত্তপ্ত করিলে ট্রাই-অক্াইভ জাসিত, 
হুইয়! পেপ্টক্লাইডে পরিণত হয়। 

ধর্ম-_(1) ফস্ফরাস পেশ্টক্সাইড সাদ] উদ গ্রাহী পাউডার । 

(7) ইহা আযা্সিভীয় অব্নাইড। শীতল জলে মিশাইলে হিস্ হিস্ শব হয় এবং 
ভ্রবীভূত হইয়া মেটা-ফস্ফরিক আঁসিড উৎপন্ন করে। 

চ0০+750 25908 
অতিরিক্ত জলের সহিত ফুটাইলে ইহ' দ্রবীভূত হইয়া অর্থো-ফস্ফরিক আযাসিডে 

পরিণত হয়। 

চ.0১+37,0-27520, 
ফস্ফরাস পেপ্টক্লাইড ফস্ফরিক আ্যাসিডের নিরুদক। 

(11) জলের প্রতি ইহার আসক্তি খুব বেশি। অন্যান্ত পদার্থ হইতে জলীয় 

বাষ্প শোষণ করে বলিয়া ইহা একটি উত্তম নিরদদনকারী পদ্লার্থ। কোন কোন যৌগিক 

পদার্থের অণু হইতে ইহা! জল অপসারণ করিতে পারে। গাঢ় সাঁলফিউরিক আযাসিড 
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এবং গাঢ় নাইভ্রিক আযাসিডের সহি'ত ফল্ফরাস পেন্টক্লাইভ মিশাইয়া৷ গরম রিলে 
আযাসিভ দুইটির নিরুদক, অর্থাৎ যথাক্রমে সালফার ট্রাই-অল্লাইভ ও নাইট্রোজেন 
পেন্টক্লাইড উৎপন্ন হয়৷ 

7,30,+505 - 90৯+270) 
27130545805 _ ৈ৪05+-2705 

ব্যবহার- নিরুদনকারী হিসাবে এবং ফস্ফরিক আ্যাসিড তৈয়ারী করিতে ফস্ফরাস 
পেন্টক্লাইড ব্যবহৃত হয় । 

ফস্ফরিক আাঁসিড (71509011015 ৪০145 )-_ 

ফস্ফরিক আসিড তিন রকমের। যথা, 

অর্থো-ফস্ফরিক আযাসিভ, 750, 

মেটা-ফস্ফরিক আসিড, 770, 

পাইরো-ফম্ফরিক আসিড, ঢি,507 

শুধু কস্ফরিক আযাসিড বলিলে সাধারণতঃ অর্থো-ফস্ফরিক আযাসিড বুঝায় । 

অর্থো-ফম্ফরিক আাপিড প্রস্ততি 

॥ ফস্ফরাস পেন্টঝ্াইিড হইতে-_ফদ্ফরাস পেন্টক্লাইভ অতিরিক্ত জলে মিশাইয়া 
ফুটাইলে অর্থো-ফল্ফরিক আযাসিডের দ্রবণ পাঁওয়া যায়। 

৮2,05+3750 527৯০, 

অস্থিভন্ম হইতে__অস্থিভন্ম-চূর্ণ এবং '্ালফিউরিক আ্যাসিড (60%) একটি 
লৌহপাত্রে লইয়া কয়েক ঘণ্টা! ফুটাইলে অস্থিভম্মের ক্যালসিয়াম ফস্ফেট বিযোজিত 
হয়। অর্থোফস্ফরিক আ্যাসিভ ও ক্যালসিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়। অত্রাব্য 

ক্যালসিয়াম সাঁলফেটকে ফিল্টার করিয়া পৃথক কর! হয়। পরিক্রত দভ্রবণকে তাপ- 

প্রয়োগে গাঢ় করিয়া অর্থোফস্ফরিক আযাসিডের সিরাপ তৈয্নারী কর! হয়। ইহাতে 

85 শতাংশ আাসিড গাঁকে এবং ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব 171 

0৪৯(০০0,১+37,904 2 30990,+27550, 

লাল ফসফরাস হুইতে__লাল ফস্ফরাসকে গাঢ় নাইদ্রিক আ্যাদিডের সহিত 
উত্তপ্ত কর হয়। সামান্ত আয়োডিন প্রভাবকরূপে যোগ কর! হয়। বিক্রিয়ায় লাল 
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ফল্ফর্রাস জারিত হইয়া ফস্ফরিক আযাসিডে পরিণত হয় এবং নাইট্রোজেন নি 

অক্সাইডের ধোয়া নিত হয়। 
০+5লাব০১ ₹ চ,০০,+50,+চা,0 

সমস্ত ফস্ফরাস দ্রবীভূত হইলে উহাতে সামান্য নাইট্রিক আযাসিভ মিশাইয়৷ আবার 
উত্তপ্ত করা হয়। অতঃপর ঠা করিয়া পাতিত জল মিশাইয়! ফিল্টার করা হয়। " 

পরিক্রতকে তাপ প্রয়োগে (180০ সেট্টিগ্রেডে ) গাঁ করিয়া ফম্ফরিক আযাসিডের” 
সিরাপ তৈয়ারী করা হয়। সিরাপটি হিম-মিশ্রণে রক্ষিত বামুণৃন্য ডেসিকেটরে গাঢ় 
সালফিউরিক আযাসিডের উপর রাখিলে ফস্ফরিক আ্যাসিডের বর্ণহীন কেলাঁস 

পাওয়া! যায়। 

ধর্ম--() বিশুদ্ধ ফস্ফরিক আ্যাসিড বর্ণহীন উদগ্রাহী কঠিন পদার্থ, গলনাঙ্ক 
429 সেট্টিগ্রেড । সাধারণতঃ ইহাকে সিরাপের ন্যায় তরলরূপে পাওয়া যায়। ইহা 

জলে অত্যন্ত দ্রাব্য । 

(0) উত্তপ্ত করিলে ইহা 213০ সেন্টিগ্রেডে পাইরো-ফন্ফরিক আযাসিডে এবং 
316০ সেন্টিগ্রেডে মেটা-ফস্ফরিক আযাসিডে পরিণত হয় 

2ন,00, -ন,.25০++13,0 
17450)7-521370)9 47750) 

(111) ফস্ফরিক আযাঁসিডের অণুতে ([7870,) তিনটি প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন 
পরমাণু আছে। ইহা ত্রি-ক্ষারিক ( 079516 ) আসড। স্থৃতরাং ইহ তিন রকমের 

বণ উৎপন্ন করে। ফলস্ফরিক আযাসিডের লবণকে ফব্ফেট (1709%726) বলে । 

একটি হাইড্রেজেন-পরমাণু প্রতিস্থাপিত হইলে উৎপন্ন লবণকে প্রাইমারী 
(0275) ফস্ফেট, দুইটি হাইড্রোজেন-পরমাণু প্রতিস্থাপিত হইলে উৎপন্ন লবণকে 

সেকেগ্তারী (5০০০7.0915) ফস্ফেট এবং তিনটি হাইড্রোজেন-পরমাণু প্রতিস্থাপিত 
হইলে লবণকে টারসিয়ারী (6০::02:5) ফস্ফেট বলে। প্রাইমারী ফম্ফেট এবং 

সেকেপ্ডারী ফস্ফেট আযাসিড-লবণ (৪০10 921, কারণ হাইড্রোজেন-পরমাণুগুলির 
আংশিক প্রতিস্থাপন দ্বারা ইহারা উৎপন্ন হইয়াছে । টারসিয়ারী ফসফেট নর্মাল লবণ 

(0010091 581) । 

চ১7১0* হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন লবণের সংকেত কিরূপে লেখ। যায় তাহা নিয়ে 

দেখান হইল। 
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'একযোজী ধাতুর লবণ যথা, পোডিয়ামের লবণ-_ 
87505 সোডিয়াম ডাঁই-হাইড্রোজেন ফস্ফেট, প্রাইমারী ফসফেট; 

আযাসিড লবণ। 

[ব৭5770,- ডাই-সোডিম্নাম হাইড্রোজেন ফম্ফেট, সেকেপ্তারী ফসফেট ; 
আযঁসিডভ লবণ। 

9৪০০ ট্রাই-সোডিয়াম ফল্ফেট বা সংক্ষেপে সোডিয়াম ফস্ফেট, 

টারসিয়ারী ফস্ফেট ; নর্মাল লবণ । 

দ্িযোজী ধাতুর লবণ যথা, ক্যালসিয়ামের লবণ__ 

যোজ্যতার হিসাবে, 1 ০৪-পরমাণুল2 ন্-পরমাণু 

& ০৪-পরমাণু 31 ঢ-পর্মাণু 

 ০৪-পরমাণু-3 17-পরমাণু 

প্রাইমারী ফস্ফেট--এক অণু আঁসিডের একটি [ন-পরমাণু প্রতিস্থাপিত হইয়া 

প্রাইখারী ফস্ফেট উৎপন্ন হয়। একটি ন-পরমাণু প্রতিস্থাপিত হইতে গারে 
ক 0০-পরমাণু দ্বারা । স্থতরাং ক্যালপিয়ামের প্রাইমারী ফস্ফেটের সংকেত লেখা যায় 

081(75790,) রূপে । যেহেতু পরমাণুর ভগ্রাংশ হইতে পারে না সেইজন্য 2 দ্বারা গুণ 

করিয়। আমরা পাই, 0917,00,)১। স্থতরাং ক্যালসিয়ামের প্রাইমারী 

ফস্ফেটের সংকেত 08075095)5 । 

সেকেপ্তারী কম্ফেট-_এক অথু 77৯০-এর ছুইটি ু-পরমাণু একটি দ্বিযোজী 

€0৪-পরমাণু দ্বার! প্রতিস্থাপিত হয় । 

স্থতরাং সেকেপ্তাবী ক্যালসিয়াম ফস্ফেটের সংকেত, 08770041 

টারসিয়ারী ফস্ফেট--একঅণু [75৮0-এর তিনটি ন্ন-পর্মাণু প্রতিস্থাপিত 
হইতে পারে & 0৪-পরমাণু ছারা। স্তরাং টারসিরারী ফমুফেটের সংকেত 

€08200)£) অর্থাৎ 098(204)5 1 

ভ্রিযোজী ধাতুর (২) লবণ-_ 

যোজ্যতার হিসাবে, ত্রিষোজী ধাতুটির (4) 1পরমাণুন 3 [্র-পরমাণু 
ই 1-পরমাণু -₹4. 14পরমাণু 

প্র ?৬-পরমাণু ₹2 [ন-পরমাণু 

সুতরাং প্রাইমারী *'ফস্্ফেটের সংকেত, 15 (75790) অর্থাৎ 1%1072504)5, 
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সেকেগ্ডারী ফস্ফেটের সংকেত 1£0720+) অর্থাৎ 14:07700,)8 এবং 

টারসিয়াসী ফস্ফেটের সংকেত 17041 

ফস্ফরিক আযাসিডের সহিত ধাতুর হাইড্রল্সাইড বা কার্বনেট উপযুক্ত পরিমাণে 
মিশ্রিত করিয়। ফস্ফেট লবণগুলি প্রস্তুত করা হয়। 

175094 + ৪0777. 85700, + নলুঃ0 

77505 + 207 _ ১720, + 2১0 
[75204 47 99077 -7 ৪2950), 1 31720) 

প্রাইমারী ফস্ফেটের জলীয় দ্রবণ আযাসিডধর্মী, ইহ নীল লিটমাস লাল করে। 
সেকেও্ডারী ফস্ফেটের জলীয় দ্রবণ অতি মৃদু ক্ষারধর্মী (প্রায় প্রশম ); টারসিয়ারী 
ফস্ফেটের জলীয় দ্রবণ ক্ষারধ্মী। জলের সহিত বিক্রিয়ার জন্য (আব্র-বিষ্লেষণ ) 
এইরূপ হয়। 

ব৪,700,1+ল,0 ৯ বিল ১০০,+2৪0লু 
১১০৫7 7500 ₹৯1957720+4+179007 

প্রাইমারী ফস্ফেট ও সেকেপ্তারী ফস্ফেটকে উত্তপ্ত করিলে বিযোজিত হইয়া! জল 

নির্গত হয়। টারসিয়ারী ফসফেট উত্তাপে অপরিবতিত থাকে । 

বিএন 5204 [32041397১05 ( সোডিয়াম মেটাফস্ফেট ) 

295,700*- লৃ5০0+৪50505 (সোডিয়াম পাইরোফস্ফেট ) 

নাইট্রোজেন ও ফস্ফরাসের ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা 

নাইট্রোজেন ও ফস্ফরাসের ধর্মগুলি সাধারণভাবে আলোচন! করিলে দেখা 
হায় যে, উহাদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্ঠ রহিয়াছে। অবশ্ঠ কিছু কিছু বৈসাদৃশ্যও 
দেখা যায়। 

(1) নাইট্রোজেন একটি অধাতব গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থ। ইহা নিষ্কিয় এবং 
প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাঁওয়। যায়। 

ফস্ফরাস অধাতব কঠিন মৌলিক পদার্থ। ইহা' সক্রিয় এবং প্রকৃতিতে যৌগিক 
পদার্থরূপে থাকে। 

(2) নাইড্রৌজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব 14, ফস্ফরাসের পারমাণবিক 
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(3) উভয় মৌলিক পদার্থের বহুরূপতা আছে। সাধারণ নাইট্রোজেন এবং 

সক্রিয় (৪০61০) নাইট্রোজেন ইহার রূুপভেদ। সাদ] ফস্ফরাস ও লাল ফস্ফরাস, 

এই ছুইটি ফস্ফরাসের প্রধান রূপভেদ । 
(4) উত্তয়েরই পরিবর্তনশীল যোজাতা আছে। 

(5) নাইট্রোজেনের অণু দ্বিপরমাণুক, ফস্ফরাস অণু চতুর্পরমাণুক। 

(6) হাইড্রোজেনের সহিত নাইট্রোজেন আ্যামোনিয়া গ্যাস (75) উৎপক্ন 
করে। হাইড্রোজেনের সহিত ফস্ফরাঁস ফস্ফিন গ্যাস (6778) উৎপন্ন করে। 

আযামোনিয়! স্থায়ী প্রাকৃতিক ক্ষারীয় যৌগিক পদার্থ, জলে দ্রাব্য, ইহার জলীয় দ্রবণ 
লাল লিটমাসকে নীল করে। অপরপক্ষে, ফস্ফিন অস্থায়ী প্রকৃতির যৌগিক পদার্থ। 
ইহা মছু ক্ষারধমী, জলে সামান্য ভ্রাব্য। জলীয় ভ্রবণে লাল লিটমাসের ব্রণ 
অপরিবতিত থাকে । 

হাইড্রোজেনের সহিত নাইট্রোজেনের আরও ছুইটি যৌগ আছে । যথা, হন, 

(হাইড্রাঙ্িন) এবং 'িঞ্ল (হাইডাজোয়িক আযাপিভ )। 77 (ফস্ফরাস ডাই- 
হা'ইড্রাইড ) ফস্ফরাসের সহিত হাইড্রোজেনের আরেকটি যৌগ। স্থতরাং হাইড্রাইড 

॥ হৌগ গঠনে উহাদের সাদৃশ্য আছে। 
(2) উভয় মৌলই অক্সিজেনের সহিত একাধিক অক্সাইভ গঠন করে। 

অক্লাইডগ্তলি-_ 

50৪ নাইট্রোজেন ট্রাই-অক্সাইড 
বি৯০05- নাইট্রিজেন পেন্টক্সাইড 

[১:০৪_ _ফন্ফরাস ট্রাই-অক্পাইভ 

[১0)০-_ফস্ফরাস পেণ্টক্সাইভ 

এই অক্মাইডগুলি আযাপিডীয়। জলের সহিত বিভিন্ন আসিড উৎপন্ন করে 

৪95 + 1050 7 270), (নাইট্রাস আযসিডভ) 

595 + 75097 20 (নাইভ্রিক আসিড ) 

7505 + 30809 » 25005 (ফস্ফরাস আযাসিড ) 

[১১0১ + 37,072 2751705  (ফস্ফরিক আযসিড ) 
0৯১) 5০, ই 0--এইগ্ুলি নাইক্রোজেনের আরও তিনটি অল্সলাইভ। 

05 আযাসিভীয় এবং [5০ ও 0 প্রশম অক্সাইভ। 750:, ফস্ফরাসের 

আরেকটি আযাসিভীয় অক্সাইড । 
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(8) উভয়ই ক্লোরিনের সহিত ক্লোরাঁইভ যৌগ গঠন করে। যথা, 
ব015- নাইকট্রোজেন ট্রাই-ক্লোরাঁইড ( তরল পদার্থ ) 
7015- ফল্ফরাস ট্রাই-ক্লোরাইডভ ( তরল পদার্থ) 
[015- ফস্ফরাস পেন্টাক্লোরাইভ ( কঠিন পদার্থ ) 

এই ক্লোরাইভগুলি অস্থায়ী এবং সহজেই জলের সংস্পর্শে বিযোজিত হয় 
( আদ্র-বিশ্লেষণ )। 

য0],+3ন,0 _ বান, +9700] 
201,+37,0-37701 +7৮০৯ 

(9) ধাতুর সহিত যৌগ-_ 
0৪৪*_ক্যালসিয়াম নাইন্রাইড 

0৪৪৮5- ক্যালসিয়াম ফল্ফাঁইড 

ধাতব যৌগগুলি আন্রবিষ্লেষিত হইয়া আযামোনিয়া বাঁ ফস্ফিন গ্যাপ 
উৎপন্ন করে। 

08515 -+ 617,055 309(09773)25+1+ 2 নত 

0৪১১+617,0-308(07),+2ান, 
(10) সালফারের সহিত সাঁলফাইড .যীগ গঠন করে। 

5৭; নাইট্রোজেন পেপ্টাসালফাইড (লাল তরল পদার্থ) 

ঢ০57_ ফস্ফরাস “পন্টানালফা ইড (হাল্ক1 হলুদ কঠিন পদার্থ) 

নাইট্রোজেনের সহিত ফস্ফরাসের ধর্মের সাদৃশ্ঠের জন্য ফসফরাসকে নাইট্রোঞ্জেনের 
রাসায়নিক সগোত্র (0677159] ৪29109206) বলা হয়। 

ফস্ফেট সার 

জমির উর্বরা শক্তি বুদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন-ঘটিত সার ব্যবহারের কথা উল্লেখ 

করা হইয়াছে। নাইট্রোজেনের ন্যায় ফস্ফরাসও উদ্ভিদের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় 

মৌল। এইজন্য জীবজন্তর হাড়ের ও খনিজ পদার্থের ক্যালসিয়াম ফসফেট এবং 

লৌহ নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় ষে ক্যালসিয়াম-ঘটিত 'ফস্ফেট ও বিভিন্ন যৌগ ক্ষারকীয়- 
ধাতুমলর্ূপে (১8510 919£) পাওয়া যায় তাহা ব্যবহার করা .হয়। কিন্ত 

ক্যলসিয়াম ফস্ফেট জলে আক্রাব্য বলিয়া! উদ্ভিদ সহজে মাটি হইতে উহা! গ্রহণ 
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করিতে পারে না। এইজন্য অধিকতর দ্রাব্য ফস্ফেট-সাঁর ব্যবহার করা হয়। 

স্থপার ফসফেট অব লাইম (900500009501526৩ ০ 1107৩) এইরূপ একটি সার! 

স্পার-ফস্ফেট অব. লাইম-প্রস্তরতি 
,. চূর্ণ খনিজ ফম্ফেটের (যথা ফস্ফোরাইট, আযাপাটাইট ) সহিত সালফিউরিক 
_আসিভ (6০--70%) উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মিশ্রণটি দুই একদিন রাখিয়! দেওয়! 
হয়। উৎপন্ন মিশ্র পদাথটি শুষ্ক ও চুর্ণ কর! হয়। নিম্নপিখিত বিক্রিয়াটি ঘটে। 
0৪5(20,)১+27550,+ এল ,0- 0৪(07,0,)১+-2(0830,5, 2750) 

ক্াযালপিযাম ডাই- . সোদক ক্যালসিয়াষ 

হাইড্রোজেন ফসফেট সালফেট 

ক্যালসিয়াম ডাই-হাইড়রোজেন ফল্ফেট (ভ্রাব্য ) ও সোদক ক্যালসিয়াম সালফেটের 
মিশ্রণ হইল স্ুু্পীর-ফস্ফেট অব. লাইম । 

খনিজ ফস্ফেটের সহিত সালফিউরিক আ্যাসিডের পরিবর্তে কস্ফরিক আযাসিত 

এরূপে মিশ্রিত করিলে যাহা৷ পাওয়া যাঁয় তাহার নাম দ্্রিপল হুপার ফস্ফেট (৮201৩ 
5016101052১), নাইট্রিক আযাসিড মিশ্রিত কবিলে যাহ! পাওয়! যায় তাহার না 

পনাইট্রেটেড স্থপার-ফস্ফেট (0105500. 9006102159501906)। নুপার-ফস্ফেটকে 

আযামোনিয়াম নাইট্রেটের সহিত মিশ্রিত করিয়া আ্যামোনিয়েটেড স্থপার-ফস্ফেচ 
(9101500017051 90100101091017962) প্রস্তত করা হয়। নাইট্রোজেন-ঘটিত 

সুপার-ফস্ফেট পার হিজাবে অধিকতর কার্ধকরী। কারণ, ইহাতে নাইট্রোজেন ও 

ফস্ফরাস উভয়ই আছে । 

আসেনিক 
নাইট্রোজেন ও ফল্ফরাসের সদৃশ আরেকটি মৌলিক পদার্থ হইতেছে আর্সেনিক । 

ইহার সংকেত 4১৪, পারমাণবিক গুরুত্ব 749 | আসেনিকের মধ্যে অধাতুর ও ধাতুর 

বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তাই ইহাকে ধাতুকল্প (776511010 ) বলে। 

আর্সেনিক প্রকৃতিতে যৌগিক পদার্থবূপে থাকে । ইহার বহুরূপতা আছে। 

ধুসর আর্সেনিক, হলুদ আর্সেনিক ও কালে! আর্সেনিক, এই তিনটি ইহার রূপভেদ । 

আর্পেনিকের যোজ্যত! তিন ও পাঁচ। 

আসেনিকের হাইডরাইডের নাম আঙগিন, £&9ানু১| ইহা জলে অদ্রাব্য গ্যাস, 

এবং ইহার ক্ষারকীয় ধর্ম নাই। 
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আর্সেনিকের অক্সাইড দুই রকমের__ 
আসেনিক ট্রাই-অক্সাইড বা আর্সেনিয়াস অক্সাইড, 45205 
আর্সেনিক পেপ্টক্লাইড বা আর্সেনিক অক্সাইড, 4৯50» 

আসেনিয়াস অক্সাইড সাদ পাউডার, জলে সামান্য দ্রাব্য। জলীয় দ্রবশে 

আর্সেনিয়াস শ্যাসিভ থাকে । ইহ! ত্রি-ক্ষারিক আসিড। 
/১$505 +317,0₹2752505 

আর্সেনিক অক্সাইড উদ্দগ্রাহী কঠিন এবং জলে দ্রবীভূত হইয়া আর্সেনিক 

আযাসিড উৎপন্ন করে। ইহ! ত্রি-ক্ষারিক আযাসিড। 
4৯920951378 50)- 2175 450) 

আর্সেনিয়াস আসিডের লবণের নাম আপসেননাইট (8157166) এবং আর্সেনিক 
আযাসিডের লবণের নাম আর্সে নেট (3755780)1 যথা, 

সোডিয়াম আসেননাইট, 85505 

সিলভার আসেনাইট, 4১85£১505 

সোডিয়াম আঁসেনেট, বিও৪250+ 

ডাই-সোডিয়াম হাইড্রোজেন আসে নেট, টব *ন &50+ 

সোডিয়াম ডাই-হাইড্রোজেন আসেনেট, টিঞ্ন 5১১০, 

আর্সেনিক ও আর্সেনিক-ঘটিত লবণ বিষাক্ত । উজ্জল সবুজবর্ণের ফিউপ্রিক 
কপারের লবণকে [097450958 বা 0এ৪(4505)5, 2750 ] শিলের গ্রীন 

(91১০6165 £591) বলে। ইহা সবুজ রঞ্জকরূপে এবং কাঁটাণুনাশকরূপে ব্যবহৃত 

হয্স। কপার আসেনাইট ও আযসিটেটের মিশ্রণ (815 £62])) তৈলচিত্রে ব্যবহৃত 

হয়। ফল-ফুলের বাগানের ও কৃষিক্ষেত্রের আগাছ! নিমূ'ল করিবার জন্য সোডিয়াম 
আসেকনাইট এবং লেড আঙে'নেট, ট৮৪(250,)১, ব।'বহত হয় । 

বস্ত্রশিল্পে এবং ক্যালিকে! প্রিন্টিং-এর কাজে ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন আর্সেনেট 
ব্যবহৃত হয়। 

আর্সেনিকের ক্লোরাইড-_আর্সেনিক ট্রাই-ক্লোরাইড, 25018 | 
আর্সেনিক ট্রাই-ক্লোরাইড তৈলাক্ত পদার্থ। জলে আর্দর-বিশ্লেষিত হয় । 

2১018 +-9750₹৯550৯+670] 
আর্সেনিক ধাতুর সহিত ধাতব আর্সেনাইভ (215017146) গঠন করে । 

লোডিয়াম আসেনাইড, [&8 497 জিঙ্ক আসেনাইভ, 210 54৯53 
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আর্সেনিকের সালফাঁইভ হলুদ বর্ণের কঠিন পদার্থ । যথা, 
আর্সেনিক ট্রাই-সালফা ইভ, 45595 7; আর্সেনিক পেন্টা-সালফা ইড, 4১555 
অতএব, দেখা যায় যে ফৌগিক পদার্থ গঠনে এবং ধর্মে নাইট্রোজেন ও ফস্ফরাসের 

সহিত আমে নিকেরও সাদৃষ্ঠ আছে। এইজন্য আর্সেনিককে নাইট্রোজেন-ফস্ফরাস 

গোষ্ঠীর মৌল বলিয়া মনে কর! হয়। 

অনুশীলনী ? 

1. ক্যালসিয়াম ফস্ফেট ঘটিত খনিজ হইতে কিরূপে সাদা ফসফরাস পাওয়া 

যায়? সাদা ফস্ফরাস হইতে কিরূপে (৪) লাল ফস্ফরাস, (৮) ফস্ফরাস 

রি পেপ্টক্সাইভ, (০) অধো-ফস্ফরিক আ্যাসিড পাইবে? 

1. নে 15 71310 015051100105 00081760 21010 8. 10100181 00170910- 

1006 08101802 015091017065 ? 962006 10) 10106 0100501501005 107 0010 

৮00৫ 000910 (9) 160. 70159911)0175, (9) 01509501005 02160100, (০) 010০- 

7010030100110 8010? [ ন. ৪. চাফঞজাণ, 196] ; 1964 (09700.) ; 1971. ] 

2. অস্থি-অঙ্গার এবং অস্থি-ভস্ম কাহাকে বলে? অস্থিতম্ম হইতে ফস্ফরাস 

আযাসিড, অর্থে-ফম্ফরিক আ্যাসিভ এবং ফস্ফরাসের প্রস্ততি বর্ণনা কর। বহুরূপতা 

কাহাকে বলে? | 

2. ৬1796 26 (1) 9০0০ 01800 (11) 09206 2912? 9681611)5 0010 ০০006 

851) 06500192 016 01208180101) 06 2 01050180185 200. 01010019159501)0110 

৪০10 9150 1100 101009101001005, [ নু. ৪. 72810. 1962 31691 

৬/1)81 00 500 01000750910 105 ৪110:015 ? 

[ ন্, 5. 2৪10, 1965 (001019.) ] 

3. ফম্ফেট-ঘটিত খনিজ হইতে (৪) লাল ফল্ফরাস এবং (৮) অর্থো-ফল্ফরিক 

আযাসিডের প্রস্তুতি বর্ণনা কর। স্থ্পার ফসফেট অব লাইম কি এবং উহার ব্যবহার কি? 
একটি আসে'নেট এবং একটি আপের্নাইটের সংকেত লিখ এবং উহাদের একটি 

করিয়া ব্যবহার উল্লেখ কর। 

3,90810076 0010 2. 01795017900 10017612] 065010196 1901 0 ০00]ণ 

[16916 (2) 72৩ 01505911015) (০) 01000-0100591)0110 2010. ৬৮178 

19 5110610100500179262 0:৫6 11109 2100 1726 15 19 052? 01৮2 60০ 101000112, 

০06 210 21521726 2100. 27 21521105210 50806 00০ 056 ০0৫6 210001 0৫ 

05০5০. [ চৃ. 5. 01963 (00700) ] 
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4 সাদা ফস্ফরাস এবং লাল ফল্ফরাসের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মগুলির তুলন৷ 

কর। ফস্ফরাসের প্রতিটি রূপকে অপর রূপটিতে কিরূপে পরিণত করা যায়? 
4. 00700916015 05510212100 01061001081] 10101210195 ০0: ৮510166 

2100 760 71090121005, [০৮7 179 28:01) [01] 1702 001520620. 11760 006 

061)01? | চা, ৪. চ970, 1964 (00081. ] 

5. অস্থিঅঙ্গার হইতে কিরূপে (৪) অর্থো-ফস্ফরিক আযাসিভ, (৮) হলুদ 
ফস্ফরাস এবং (০) লাল ফস্ফরাস প্রস্তত করিবে? সুপার ফস্ফেট অব লাইম 

কি এবং উহার ব্যবহার কি? 
5. 08৪10105101 0016 01901) 110৮ ০0910 500 712191০ (9) 0:0159- 

[1)991010010 ৪010, (9) 56110 71)09510105, (০) 19৭ 101)9991)0105 ? 

৬1590 15 5710010119921092 01 1170 2100. ৮7139019105 05? 

| [ নু, ৪, ঢায. 1965 (00009.) 3 ৮70 (00000. 1 

6. সাদা ফস্ফরাসকে কিরূপে লাল ফস্ফরাঁসে এবং লাল ফস্ফরাসকে কিরূপে 

সাদ। ফস্ফরাসে পরিণত করা হয়? সোডিয়াম হাইড্ক্সাইড ও নাইট্রিক আাসিডের 
সহিত ফস্ফরাসের বিক্রিয়ায় কি ঘটে? ফস্ফরাস এবং স্থু্পার ফস্ফেটের একটি, 

ব্যবহার করিয়। উল্লেখ কর। 

6. 130৬ 15 ৬1103 01009010105 ০01321090 1700 1650 191)9510101915 

৪10. ৮1০০-৮০13৪,? ৬৬19. 10980100105 1121 [01509510110705 15 058060. 10) 

(৪) 9০0410]0 1)50105%100) (9) 10100109010 2 1৬০176101) 00০ 9595 ০01 

[01105101)01015 2180. 570190170109501091:2 (01215 016 056. 0: 2201) ). 

[ লু, ৩. চসঞাটা, 1967 (00000.)7 1971 1 

7. সাদা ফস্ফরাস ও লাল ফস্ফরাস যে একই মৌলিক পদার্থের রূপভেদ তাহা 
কিরূপে প্রমাণ করিবে ? 

7. [0 জ0]0 500 5120 086 1016 010050100105 ৪200 260 

10189901101715 816 00০ ৪1109601010 17001902.010185 0 006 59009 ০161001)0 ? 

8. জাদা ফম্ফরাঁস যে লাল ফলস্ফরাস অপেক্ষা বেশী জক্রিয় তাহা দেখাইয়! 
কয়েকটি পরীক্ষা বর্ণনা কর। 

8. 106301066 63061000105 00 5100 0120 10100 010030170105 15 

10001616800 0021 150. 01009901001709, 

" 9. ফস্ফরাসকে নাইট্রোজেনের রাসায়নিক সমগোত্ররপে গণ্য করিবার পক্ষে 
যুক্তি দাও। 
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9, 031৮০ 15250155107 0010510071105 [1)05191)0105 23 2. 01008102] 

21981098000 0: 10109£01), [লা 9 0900, 1961]. (001090.) ] 

10 (৫) অতিরিক্ত শুফ অক্সিজেনে ফল্ফরাস দহন করিলে, এবং (০) গাঢ় 
নাইদ্্রিক আসিভের সহিত ফস্ফরাস ফুটাইলে কি কি পদার্থ উৎপন্ন হয়? সমীকরণ 
লিখ। উৎপন্ন পদার্থ দুইটির মধ্যে সম্পর্ক কি? 

10. ৬৬17৪ 50105620005 21০ 1017000 ড/1)01) [01)031910105 15 (৪) 07177 

11) 25255 ০0৫ প্রচ 05%5০10, (0) 001150. 10) 0010. 11101028010? 031৬০ 

০0009.010105. ৬৬/1791015 019০ 191961010 10০6৮55০18 000 90109681005 0107190 ? 

11. ফস্ফরাস হইতে ফস্ফরাস ট্রাই-অক্সাইভ এবং ফস্ফরাস পেন্টক্লাইড 
কিরূপে প্রস্তত কর! যাঁয় বর্ণনা কর। উহাদের ব্যবহার কি? 

11, 131105 50962 100 [91051010105  010য100 200 01)09191)01005 

02106-0য%100 079 0০0 10721081020. 20100 01)09950100105, ৬৬109.0 21:০ 01০11 

11201901910 701:019216195 ? 

12. নিম্নলিখিত যৌগসমূহে 7505-এর শতকরা মাত্রা নির্ণয় কর। 
(9) ন917১0)+১ (0) 099(000£)2১ (০) 7821737204১ 10750) 

12. 00910015962 0102 1921:০01510950 0৫ 79005 17 

(4) [7500১ (9) 085(0505)5, (০) 795772055 12750) 

[ ১105. (৪) 7244%, (0) 458%5 (6) 391183% ] 

* 19. পটাসিয়াম, ফস্ফরাস এবং অক্সিজেনেব একটি যৌগিক পদার্থে 140৫ গ্রাম 
7, 372 গ্রাম 9 এবং 768 গ্রাম 0 আছে। ইহার সরল সংকেত নির্ণয় কর। 

13, 4৯ 00101900190. 00119110110 10009510109 1017099101)0105 2150 05501) 

ভ/25 10871)0 60 00106911) 14014 £,১ 372 5.1 200 76516 6.0০). ৮100 01০ 

51171101051 00100101801 1112 00170190111) 0. | 4১25, 15004] 

14. নিম্নলিখিত শতকরা জংযুতি-বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থের স্থল সংকেত নির্ণয় কর। 
975 19'19 ; 77-51166 : 12-52583 

14. ঢা. 002 20019171591 00100001901 00০ 00100000100 17211006 0106 

60110ড711)5 1901:001)0960 00121905100. 

ব9-519-16 ; 77-511669 ; 0-525183 | £৯05. 57560) | 

15. ফস্ফরাসের দুইটি ক্লোরাইডে ক্লোরিনের শঙ্কর! মাত্র! যথাক্রমে 77 45% 
এবং 8511%। ইহা! কোন্ রাসায়নিক সংযোগ-স্ত্রের উদ্দাহরণ ? যুক্তিসহ লিখ । 

15. ড/1786 01)001081 12৬7 15 11105098650 05 002 2906 0090 005 

৮৮০ 01১10911965 ০0 71,09910785  ০0180911) 1:692001৮6]স 77'45% ৪0৫. 

95111% 0: 01810101155, (4৮619250109 10] 5001: 810.5৬701 



অধ্যায় ৪ 

কাৰন ও উহার অষ্মাইড 
( 68709907) 2750 25 05106) 

হীবক ও অঙ্লাররূপে কার্ধন বহুকাঁল হইতেই জান! ছিল। মুক্ত অবস্থায় এবং 

ছন্যান্য মৌলের সহিত যুক্ত অবস্থায় কার্বন প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে আছে। হীরক 
ও গ্রাফাইটরূপে কার্বন মুক্ু অবস্থায় আছে। কয়লার অধিকাংশই মৌঙ্সিক কার্বন। 
প্রাণী ও উত্ভিদ জগতের অপরিহার্য উপার্দান এই কার্বন। যুক্ত অবস্থায় ইহ! কার্বো- 

হাইডরেট, প্রোটিন, ন্সেহজাতীয় পদার্থ, খনিজ তৈল ও বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন এবং 

বাযুব কার্বন ডাই-অক্সাইডে আছে। চুনাপাথর, মার্বেল, খড়িমাটি, ডোলোমাইট 

ইত্যাদি ধনিজ পদার্থগুলি কার্নের যৌগিক পদার্থ। 

মৌলিক পদার্থ হিসাবে কার্ধনের বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা অসংখ্য যৌগিক পদার্থ 
গঠন করে। কার্বন ব্যতীত অন্য কোন মৌলিক পদার্থের এত সংখ্যক যৌগিক পদার্থ 
নাই। কার্বনের এই বিপুল সংখ্যক যৌগিক পদার্থেব আলোচনার জন্য জৈব রসায়ন, 
(01591510 0060)1505) নামে রসায়নের একটি শাখ! নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

কাধনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা হইতেছে কার্বনের বন্ুরূপতা 

(81190.025)। কার্বনের রূপভেদগুলির আরুতিতে ও ধর্মে এরূপ পার্থক্য দেখ। যায় 

যে উহারা ষে একই মৌলিক পদার্থ তাহ! সহক্দে যনে হয় না। মূল্যবান হীরক এবং 
কাঠকয়ল! বা! ভূসাকালিকে একই পদার্থ বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু হীরক, কাঠকয়লা, 

ভূসাকালি সকলেই একই মৌলিক পদার্থ কার্বনের বিভিন্ন রূপ। 
কার্বনের রূুপভেদগুলিকে প্রধানত ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়। যথা, স্ষটিকাকার 

(015909111১6) এবং অনিয়ভাকার (91010197985) 

স্কটিকাকার রূুপভেদ দুইটি-_ 
(1) হীরক বা ভাষমণ্ড (0297007) এবং গ্রাফাইট (£7213165) 

অনিয়তাকার কার্বনের রপভেদগুলি-_- 
(এ) অঙ্গার বা চারকোল (০19/009215)-- 

উৎস অনুসারে বিভিন্ন রকমের অঙ্গার আছে । যথা,__ 
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উদ্ভিজ্জ অঙ্গার ব! কাঠকয়লা (০০৫ 01)810081), শর্করা অঙ্গার (8081 

০1১91:0081) এবং প্রাণিজ অঙ্গার (217108] 0121:5981), 

(3) ভূসাকাঁলি বা ঝুল (1910019190০ 0: 5909), 

(4) কোঁক (০০৮৪) 

(5) গ্যাস কারন (৪ ০901)) | 

হীরক 

খনিজ পদার্থ হীরক ব্রেজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেবিকা, রাশিয়ার ইউরাল 

পর্বতমাঁলায় এবং ভারতে গোলকুণ্ডায় পাওয়া যায়। 

হীবক মাটির নীচে বালি ও পাথরের ম্থডির সহিত মিশ্রিত থাকে । খনি হইসে 

তুলিয়৷ বড় বড় ট্কবাগুলিকে কিছুদিন জলবাযুতে ফেলিয়া রাখা হয়। ইহাতে বড় 

টুক্রাগুলির কিছুটা ভাঙ্গিয়া যায়। যন্ত্রের সাহায্যে টুক্রাগুলিকে আরও ছোট্ট 

করিয়। জলের সহিত মিশান হয় এবং একটি চবি মাখানো টেবিলের উপর দিয় 

প্রবাহিত করা হয়। ছোট ছোট হীবকের টুক্রাগুলি ভারী বলিয়া জলের শীচে 

থিতাইয! পড়ে এবং চর্বিতে আটকাইয়! যায়। এইরূপে হীরক সংগ্রহ করা হয়। 

মশার (11019990 ) 1898 খৃষ্টাব্দে কৃত্রিম উপাষে হীবক তৈষারী কবিয়াছিলেন। একটি কানের 

ধুঁচিতে লোহ। ও শর্তবা অঙ্গান লইযা মিশ্রণটিকে তডিতেৰ স|হায্যে 8০০০* সেট্টিগ্রেডে উত্তপ্ত কর! 

হয । অর্গাব গলিত লোহাষ দ্রবীভূত হয। এই দ্রবণ গলতি লেডেব মধ্যে ডুবাইয। তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা 

কবা হয (3270) কাবন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীবকেব স্কটিকরূপে পৃথক হয। হাইড্রোক্লোরিক আযসিছে 

লোহা দ্রবীভূত কবিযা হীবক পৃথক কবা হয । কত্রিম উপাযে প্রস্তত হীবক খুবই ক্ষু্র ক্ষুদ্র কণারূপে 

পাওয়া যা । ইহাব ধর্ম প্রাঞতিক হীবকেব ধর্মেব ন্যাষ। কিন্তু ইহা খুবই ক্ষৃ্ঘ এবং তৈযারী কবিতে 

বেশী খবচ পডে বলিষা এই পদ্ধতি প্রচলিত হয নাউ। 

ঘর্ম__(7 বিশুদ্ধ হীবক বর্ণহীন স্বচ্ছ কেলাপিত কঠিন পদার্থ। সামান্য পরিমাণে 

অন্ত পদার্থ মিশ্রিত থাকিয়! ইহা! লাল, সবুজ, নীল, হলুদ বর্ণের হয়। 

(8) কার্ধনের রূপভেদগুলির মধ্যে ইহা! সর্বাপেক্ষা ভারী। ইহার আপেক্ষিক 

গুরুত্ব 3:52 1 

(77) হীরক তাপ ও তড়িৎ পরিবহণ করিতে পারে না। হীরকের মধ্য দিয়া 

রঞ্জন-রশ্মি অতিক্রম করে। 

($%) ইহা অত্যন্ত শক্ত পদার্থ । 

[ঘ) হীরক সহজে কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না। বায়ুতে 
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বা আঁক্মিজেনে অধিক তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করিলে ইহা জারিত হুইয়! কার্বন ডাই- 

অক্সাইডে পরিণত হয় । 0০+02- 005. 

ব্যবহার () উজ্জল ছ্যুতির জন্য ইহা! রতুরূপে ব্যবহৃত হয়। 
(11) অত্যন্ত শক্ত বলিয়া ইহা কাঁচ ও পাথর কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়। 

কালে স্বচ্ছ হীরকের নাম কার্বোনেডো। (০8210078009) এবং বোর্ট (9০:01 রত্ব 

হিসাবে ইহাদের ঘুল্য নাই। পাথর কাটিবার জন্য, হীরক কাটিবার জন্ত এবং 
পালিশের কাজে এগুলি ব্যবহৃত হয়। 

গ্রাফাইট 
সাইবেরিয়া, সিংহল, ইটালী ও ফুক্তরাষ্ট্রে গ্রাফাইট খনিজরূপে পাওয়৷ যায়। 

ইহাকে প্রান্থাগো (010109280) বা কালে! সীসা (91901 1080) বলে। 

আযাকেসন (,0156507) পদ্ধতিতে কৃত্রিম গ্রাফাইট প্রস্তুত কর! যায়। 

বালি/ সিলিকা ) ও চুর্ণ-কোকের মিশ্রণকে তড়িৎটুলীতে কাধন-দণ্ডেব সাহাযো ৪0০০-)500* 

সেট্টিগ্রেডে 22 হইতে 3০0 ঘন্টী পর্যন্ত উত্তপ্ত কবা হয । মিশ্রণটি বালি দিযা ঢাকা থাকে । বিক্রিয়া 

্ চিত্র £- কৃত্রিম উপাষে গ্রাফাইট গ্রস্ত 

সিলিকন কাধাইড উৎপন্ন হয়। সিলিকন কাঁদাইড বিযোজিত হ্ইয| গ্রাফাইট ও সিলিকন উৎপন্ন 

কবে। উচ্চ ত।পমাত্রায সিলিকন বাম্পীভূত হয এবং গ্রাফাইট অবশিষ্ট থাকে । 

910)2 না 30 রি ০1 7 200) 

সিলিকা কাধন সিলিকন কাধন মনোক্সাইড 

কাব/ইভ 

০10 হল 91 শঁ 6 

সিলিকন গ্রাফাইট 

ধর্ম-_(৫) গ্রাফাইট ধুসর বর্ণের স্ষটিকাকার কঠিন পদার্থ। 

(6 ইহা! ধাতুর ন্যায় উজ্জল। তাপ ও তড়িতের উত্তম পরিরাহক। ইহার 

আপেক্ষিক গুরুত্ব 2251 
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(111) ইহা নরম এবং স্পর্শ করিলে পিচ্ছিল লাগে। কাগজে ঘধিলে কালো 

দাগ পড়ে। 

(1%) অক্নিজেনে উত্তপ্ত করিলে (7000) ইহা! জারিত হইয়া কার্বন ডাই- 

অক্মাইডে পরিণত হয়। ০+0,-00০। 

ব্যবহার-() লেড পেন্সিলের মীস এবং পিচ্ছিলকারক তৈলের (10008508 

011) উপাদান হিসাবে ইহ ব্যবহৃত হুয়। (11) তড়িং-চুল্লীতে ও তড়িত-বিক্লেষণে 

অড়িত-দ্বার (৫1০০0০৭০)-রূপে ব্যবহৃত হয়। (11) উত্তাপসহ বড় বড় যুচি 
(01070৮98০ ০:৫০101০ ) তৈয়ারী করিতে ইহা ব্যবহৃত হয় । 

অশ্লার বা চারকোল (002109515 ) 

উতদ্ভিজ্জ অঙ্গার বা কাঠকয়ল।_ আবদ্ধ লোহার রিটর্টে কাঠের টুক্রা 
রাখিয়। 340০-_ 400০ সেন্টিগ্রেডে প্রায় 30 ঘণ্ট। উত্তপ্ত করা হয়। উত্তপ্ত কারবার 

সময় ইহ1 বাঁযুর সংস্পর্শ আপিতে পারে না। এই পক্তিকে অস্থধূম-পাতন 

/ 0256750061৩ 01501119601 ) বল! হয়। পাঁতনের ফলে উৎপন্ন উদ্বায়ী পদার্ধগুলি 

রিউর্টের নির্গম-পথ দিয়! বাহির হইয়! যায় এবং 51 করিয়া! উহা! হইতে নানাবিধ 

, পঠীর্থ সংগ্রহ কর! হয়। সে এম্পর্কে পরে জানিবে । রিটর্টে যে অবশেষ পড়িয়! থাকে 

ডাহা কাঠকয়লা। 

শর্কর! অঙ্গার-__ইক্ষু-শর্করা (০210৩ 508৪) কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের 

যৌগিক পদার্থ। ইহার সংকেত 05 2ান550.5 1 আবদ্ধ পাত্রে বাষুব অনুপস্থিতিতে 
বিশুদ্ধ ইক্ষু-শর্করা উত্তপ্ত কর! হয়। সমস্ত গ্যাসীয় পদ্দার্থ বাহির হইয়া! গেলে অবশেষকে 

ক্লোরিন-প্রবাহে 1000০ সেন্টি:গ্রডে উত্তপ্ত করা হয়। ইহাতে অবশিষ্ট যুক্ত হাইড্রোজেন 

হাইড্রোজেন ক্লোরাইডরূপে অপসারিত হয়। ইহাকে অতঃপর জলে ধোৌঁত করিয়া 

হাইড্রোজেন প্রবাহে শুষ্ক করা হর। 

*. ইক্ষু-শর্করার গাঢ় জলীয় দ্রবণে গাঢ় সালফিউরিক আযাসিভ মিশাইলে জল 
শোধিত হয় এবং কালে! অঙ্গর পৃথক হয়॥। ইহাকে জলে ধৌত করিয়া এবং ফিল্টার 
করিয়। শুফ কর! হয়। 

052755055 ( ইক্ষু-শর্কর1 )- 1204 11750 

শর্কর] অঙ্গার সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ কার্বন। 

নারিকেল মালাকে অন্তধূম-পাতন করিলে যে অঙ্গার পাওয়1 বায় তাহা খুব 

12 (২য় খণ্ড) 
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সক্রিয়। জিঙ্ক ক্লোরাইড ব। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ভ্রবণে সিক্ত কাঠের অন্তধুম- 

পাতনের দ্বার! সন্রিয় বা উত্জীবিত অঙ্গার (900%206৭ 0179:50991) পাওয়া 

যায়। ক্রি অঙ্গারের শোষ্ণ-ক্ষমতা খুব বেশী। 

প্রাণিজ অঙ্গার__জীবজন্তর হাড়ের অন্যধুগ-পাঁতনের ছারা প্রাণিজ অঙ্গার, 
তৈয়ারী কর| হয়। ইহার প্রস্ততি অহ্ি-ভন্ম তৈরারী প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে (1:51. 

পৃষ্ঠা দেখ। রিটর্টের কালে। পদার্থ খমিজ অঙ্ার। ইহাকে অস্থি-অঙ্গার (০7০ 
079:০081 ) বা বোন্-ব্যাক (17১01৩ 00120 )-ও বলে। ইহা ক্যালসিয়াম ফস্ফেট 

এবং অঙ্জারের মিশ্রণ। ইহাঁকে ভাইড্রোক্লোরিক আসিডে গরম করিয়া ক্যালসিয়াম 

ফল্ফেট দ্রবীভূত করিয়া থে অঙ্গার পাওয়া যায় তাহার নাম আইভভি ব্র্যাক (1০15 

01900 )1 

রক্তের অন্তধূম-পাতনে প্রাপ্ত অঙ্গারকে রক্ত অঙ্গার (10109090. ০0800৫1 ) 

বলে | 

ভূসাকালি বা.ঝুল 
কেরেংলিন, তারপিন তেল, নবেনজিন, “পট্রোলিয়াম ইত্যাদি কাবশবনুল পদার্থগ্তলি 

অল্প বাষুতে পোড্ড়াইলে প্রচুর ধোয়া উৎপন্ন হয় । এই ধোঁয়া কোন ঠাপ পাত্রের গায়ে 
জম। করিলে ভূলাকাঁপি বা ঝুল পাওয়া যায়। ক 

কোক-রিটর্টে কয়লার 'অন্তর্ম-পাতন করিলে উহা হইতে উদ্বায়ী পদার্থগ্তরলি 

পাহির হইয়া যার । ব্রিটটে যে কালো অন্ুদ্বায়ী পদাথ পড়িয়! থাকে তাহ! কোঁক। 

খুব উচ্চ তাপমাত্রায় অন্তধূম-পাতন কপিলে শক্ত কোক (1৭. ০০1০) উৎপন্ন 

হয়। অপেক্ষাকৃত, নিয় তাপমাপ্রায় যে কোক পাওয়া বায় তাহা নরম কোক (50: 

0010 )। 

গ্যাস কার্বন--কয়লার অন্তধম-পাতনের ফলে রিটটের মধ্যের দেওয়ালে যে 

কালে। ও শক্ত আন্তরণ সঞ্চিত হয় তাহা গ্যাস কার্বন । 
খনিজ কয়ল! (1175679] ০০৪] )--কয়লাব অন্তধ“ম-প1তনেব দ্বাব। কোল গ্যাস প্রস্তুতিকু 

সময় কোক, গাস কার্ধন, আমোনিয়া ইত্যাদি পদার্থ উপজাত হিসাবে পাঁওযা যাষ। কয়লা 
শইতেছে উদ্টিদ-জাত কার্ধনবুক্ত খনিজ পদার্থ। ফ্ধলাতে কাবন-বাতীত হাইড্রেজেন, অক্সিজেন, 
ণ।ইট্রোজেন, সালফাব ইত্যাদি আছে। প্রাচীনকালে বড় বড় উদ্ভিদ প্রাকৃতিক কারণে মাটিব 

নাচে চাপা পড়িয়] *যায়। উপরের ভুতবকের "পে ও উুগর্ভের উত্তীপে বাযুহীন অবস্থায় ধীরে ধীবে 

এগুলি কয়লায় পরিণত হইয়াছে । কষলার পবিএতিব বিভিন্ন স্তরে উহাতে কীবমের পরিমাণ ক্রমশঃ 

বাড়িতে থাকে। উদ্ভিদ হইতে কয়লাষ পরিবর্তনে *গ!খমিক স্তর হইতেছে পিট কয়ল। (29৮5) 
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কান ও উহার অক্সাইড হ79 

-উহাতে শতকব] 60 ভাগ কান থ।কে। পবব্তী স্তব লিগনাইট কমলা (1187569) কাবনেন 

*তকরা মাত্রা €দ ভাগ। জ্বাল।নি ক্ষমতা কম ৭লিয। উহাদের বেশি ব্যবহাব নাই। খি্রমিনাস কয়লা 

৭ সাধাবণ কদল।য় (10100770৩08 ০98] ) শতঞনা 88'% ভাগ কাধন থাঁকে--ইন্। লিগন|ইটে« 

পর্ণ রূপ । পমলাণ শেষ সপ হইল অ'.নথ১সাইট কলল। (50007800719) 1 ইহ্তে কারনের 

পর্বিন।ণ 91% এপ” ইহ|ৰ জ্বালানি ক্ষমতা সং।দিক 

"জ্বালনি হিসংবে এবং ক্যোল গা।স গস্তরহিতে কমল! বানহত তয। আলথ ।স।৯ইট বুখল। পাতি 
'ণক্ক'শনেও বাবহাত হৃষ | 

অঙ্গারের ধর্ম_ 
1) অঙ্গার কালে! অনিয়তাকার কঠিন পদার্থ, জলে অদ্রাব্য | 

(8) অঙ্গার খুব সচ্ছিদ্র (197005), ইহার অসংখ্য ছিদ্রগুলি বাযুপূর্ণ থাকে । 

আপেক্ষিক গুরুত্ব 1419 এন মধ্যে হইলেও ইহার ছিদ্রগুলি বাযুপুণ বলিয়া ইহা 

জল ভাসে । ৪ 

(111) সচ্ছিদ্রতার জন্য অঙ্গার গ্যাস শোষণ করিতে পারে। উত্তপ্ত কবিলে এই 

শোধিত গ্ণাদ বাহির ভইয়া যায়। দ্রবণ হইতে দ্রবীভত পদার্থ শোষণ কলিবার 

দমতাঁও ইহার আছে । 

গরীক্ষ! 8.1. £ এক মুখ বন্ধ একটি মোটা কাচ-শলে পারদের উপর আযামোনিয়া 

ঠংগ্রত কর। এক টুকর। কাঠকরলা উত্তপ্* কধিরা! উহার ছিদ্রের মধ্য হইতে বা 
ণাঁঠির করিয়া দাও। অতঃপর উহাকে গারদের মদ্য দিয়া কাঢ-নলে গবেশ করাও । 

দেখ, পারদ কাচ-নলের মধ্যে উ৭র দিকে উঠে এবং কাচ-নল পারদে ভর্তি হইয়া! যায়। 

অঙ্গার আযামোনিয়াকে শোষিত করে বলিয়া শূন্ততাঁব 
শৃষ্টি হয় এবং পারদ এ শ্তস্থান পুরণ কবে । 

অঙ্গার এইরূপে ক্লোরিন, হ।ইড্রোজ্ন ক্রোর!ইজ, 

সালফার ড|ই-অল্সাইড, হাইড্রোজেন পালফাইড 

ইত্যাদি গ্যাস শোষণ করিতে পরে । উজ্জীবিত কাঠ- 

কয়লার শোষণ-ক্ষমত! আরও বেণী । 

পরীক্ষা! 8.2 £ বাদামী বর্ণের অপবিষ্কার চিনির 
জলীয় দ্রবণের সহিত প্রাণিজ অঙ্গার মিশাইয়া গরম 

কর। ফিল্টার করিলে যে পরিস্রত পাওয়া যায় ১৮১... বল 

তাহ! চিনির স্বচ্ছ জলীয় দ্রবণ। বডিন পদাথ অঙ্গার চিএ 4৫০ অঙ্গীরের গজ 

ছারা শোধিত হইয়াছে । নানি 
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পরীক্ষা 8. 3: লাল বা নীল লিটমাঁপ দ্রবণের সহিত প্রাণিজ অঙ্গার মিশাইয়া 

ফুটাও। ফিল্টার বরিলে পরিহ্রুত বর্ণহীন হয়। অঙ্গার লিটমাসের বউ শোষণ 
করিয়াছে। 

নীলের জলীয় দ্রবণ লইয়াও এই পরীক্ষাটি করিতে পার। 

উজ্জীবিত অঞ্গারের মধ্য দিয়া তিক্ত কুইনাইন সালফেটের দ্রবণ ফিল্টার করিলে 
উহার তিত্ৃশ্বাদ আর থাকে না। 

(1) অক্সিজেনে বা বাযুতে উত্তপ্ত করিলে অঙ্গার কাবন ডাই-অক্মাইড উৎপন্ন 
করে। 

(0০41+0)25 নু 0০0) 

(৮) উত্তপ্ত গাঢ় সালফিউরিক আাসিড ও নাইট্রিক আযাপিভ দ্বারা অঙ্গার বাবন 

ডাই-অক্সাইডে জারিত হয়। সালফিউরিক আাসিভ সালফার ডাই-অক্সাইডে এবং 

নাইট্রিক আসিড নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডে বিজারিত হয়। 
04+275505 ₹ 00১4 250১+০7,0 
০+4705 ০ 00,+4২০১+2ন,.0 

(৮1) উচ্চ তাপমাত্রায় অঙ্গার একটি উত্তম বিজারক দ্রব্য। উত্তপ্ত ধাত৭ 

অক্মাইড যথা, কপার অক্সাইড, লেড অক্সাইড, জিক্ক অক্সাইড, ফেরিক অস্মা ই, 
ইত্যার্ি ইহ! দ্বার! ধাতুতে বিজারিত হয়। অর্জার জারিত হইয়া কাবন মশোক্সাই্ড 
পরিণত হয়। 

000) -ঁ € দু 0০0 প 00) 

চ০০ 7 € তি ০ 7 0০0) 

27100). 4 ৬ চল 271) 7 ০0) 

চ৩থ০)৪ 730 7» 2০ + 3909 

(৮7) লোহিত-তপ্ত অঙ্গার ট্টামকে হাইড্রোজেনে এবং কার্বন ভাই- ক 
কার্বন মনোক্সাইডে বিজাঁরিত করে। 

অত্যধিক উচ্চ তাপমাত্রায় ইহা কয়েকটি মৌলের সহিত সরাসরি যুক্ত হইয়া 

যৌগিক পদার্থ গঠন করে। যথা, আযািটিলীন (0,75 ), কার্বন ডাই-সালফাইড 
(052), ক্যালসিয়াম কার্বাইড (0904 ), সিলিকন কাঁাইড (310, সায়ানৌজেন 

(0০) ইত্যাদি । | 
2047, স্পা .:057, 
1০429 রি ০১৪ 



কার্বন ও উহার অক্লাইভ 1 

কাঠকয়ল! জালাঁনি হিসাবে, বিজারকরূপে, ফিল্টার-বেড (2101 9৫) 

ও বারুদ প্রস্তরঙতে ব্যবহৃত হয়। চিনি শোধনে প্রাণিজ অঙ্গার এবং কালো 

রঙ হিসাবে আইভরি ব্রাক বাবহৃত হয়। উজ্জীবিত কয়লা গ্যাঁন-মুখোসে 

ব্যবহৃত হয়। 

ছাপার কালি, জতোর কালি, স্টোভ-পালিশ ও কালে! রউ হিসাবে ভূসাকালি 

বাবহত হর। 

আর্ক আলো! ও ব্যাটারীর 'তড়িৎ্-দ্বারূপে এবং ভামনামে!। ও মোটরের ব্রাশ 

প্রস্তত করিতে গ্যান কার্বন ব্যবহৃত হয় । 

জ/ল।পিরূপে এবং ধাতু শিষ্কাশনে বিজারক দ্রব্যরূপে কোক ব্যবহ্ৃত হয়। 

কার্বনের বিভিন্ন রূপভেদগুলি যে একই মৌলিক পদার্থ তাহা পরাক্ষার সাহায্যে 

প্রমাণ করা যায়। 

(1) উপযুক্ত তাপমাত্রায় অতিরিক্ত বিশুদ্ধ ও শুষ্ক অক্সিজেনের মধ্যে যে কোন 
প্রপভেদঞ্জে উত্তপ্ু করিলে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহা কাবৰন ডাই-অক্মাইভ। কারণ, 
প্রতিক্ষেত্রে উৎপন্ন গ্যাস চুন-জল ঘোলাটে করে । 

(2) নির্দিষ্ট ওজনের যে কোন রূপভেদকে বিশুদ্ধ ও শুষ্ক অক্সিজেনে দহন করিলে 

প্রতিক্ষেত্রে সমান ওজনের কার্বন ডাই-অক্স/ইভ উৎপন্ন হয় । 

কার্বন ডাই-অক্স!ইডের ওজন-সংঘুতি নিধারণে যে পরীক্ষাটি (8.14 নং পরীক্ষা ) 

কর! হয় সেইরূপ পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখান যায়। এক একটি রূপভেদ পৃথক পৃথক 

লইয়া পরীক্ষাটি করিয়া প্রতি ক্ষেত্রে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইডের ওজন নির্ণয় 

করিতে হইবে। 

কাবনের অক্সাইড ( 09%3493 01 0210015 ) 

কারন অক্িজেনের সহিত প্রধানতঃ দুইটি অক্ম/ইড গঠন করে। একটি কার্বন 

ভাই-অক্মাইড, 005 এবং অপরটি কার্বন মনোক্সাইড, 0091 এই দুইটি অক্সাইভের 

প্রস্ততি ও ধর্ম সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হইয়াছে। 

কাবম ডাই-অক্সাইড (0910002) 10106 ) 

1630 খুন্টাব্ধে ভ্যান হেলমণ্ট (৬৪1) [71102 ) কার্বন ভাই-অক্সাইভ গাস 
আধিফার করেন। 1754 খুন্টাব্ধে ইহার ধর্ম পরীক্ষা করিয়। ব্রাক (12০৮) নাম 
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দিয়াছিলেন “স্থির বাধু” (5০ 01) 1763 খুন্টাবে ল্যাভয়সিয়র সবপ্রথম প্রমাণ 

করেন যে ইভা কার্বন ও অক্সিজেনের একটি যৌগিক পঞার্থ এবং ইহার নাম দেন 

কার্বনিক আযাসিড গ্যাস। পরে এই গ্যাস কার্বন ডাই-অক্সাইড নামে পরিচিত 

হইয়াছে । 

বায়ুমণ্ডলে আয়তন হিসাবে প্রায় 003 ভাগ কাখন ডাই-অক্সাইভ আছেন? 
জীব-জন্তর নিঃশ্বাস হইতে, কাবনযুক্ত জালানিব দহন, জৈব পদার্থের পচনের ফলে 

কার্বন ডাই-অক্মাইড উৎপন্ন হয়। কোন কোন প্রস্রবণের জলের সহিত এবং অনেক 
সময় ভূ-পৃষ্টের কাটপ দিয়! কার্বন ডাঁউ-অল্সাইড গযাস বাঠির হয়। যুন্ত অবস্থায় উহ 

খনিজ কার্বনেটরূপে আছে । 

ক্যালসিয়াম কার্তলেট-_চুনাপাগর (0৮:০০, খড়িমাটি (0৮010) মারেল 

( [0711০ ), ক্যালসাইট (০210০) ইত্যাদি পনি” পদার্থে কালসিয়!ম কানেট 

বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন অবস্থায় থাকে। শাদ্ক ও জলচর বিগকেও কঠালসিয়। ম 
কার্বনেট আছে । ডোলোম।ইট (৫০010171051 নামক খনিজ পদার্থ ইভ! মাংগনেসিয়ু'ম 

কাঁবনেটের সহিত যুক্ত অবস্থায় আঁছে। 
ক্যালসিয়াম কাবনেটের সংকেত 08005 1 উত্তাপে এবং লঘু খুন 

আযাসিডের বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম কাবনেট বিয়োজিত হয়া কানন ডাউি-অক্সা ই 
উৎপন্ন করে। 

0900)5 -₹ 096) 4 0০) 

0800০ +2ান0েল 08001,+ ৩0. 4+ লু১৮) 

কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রস্ততি 
(1) কার্বনকে অতিক্্ত বামুতে (বা অল্সিজেনে ) দহন করিলে কাবন ডা, 

অক্মাইড উৎপন্ন হয়। 

০+ 005 -5 00), 

(2) কতকগুলি কার্ণনেট লবণ ( সোডিঝ।ম, পটাসিয়াম কাবনেট ব্যতীত ) 'এব. 

সমস্ত বাই-কার্বনেট লবণকে উত্তপ্ত করিলে কাবন ডাই- অক্সাইড উৎপন্ন হয়। 

05008 080 টিতে, 
15008 10 00. 
2৪700, ৪,00২ 477,045 00, 
08(700)3), 

ক্স 
₹0৪00৯ :+47750+ 00, 
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(3) ধাতব কার্বনেট ও বাই-কারনেটেব সহিত লঘু খনিজ আাসিডের বিক্রিয়া 
কার্বন ডাই-অল্সাইড উৎপন্ন হয়! 

25005 + চ595004 25 75904 + তুহটে 7005 

27005 + লো. _ বি201 4 লু১০0 + 00, 
16005. + গল হ 205 + 50400, 

৬৯. সু পরীক্ষা ৪. 4: ল্যাবরেটরী পক্কতি-সাধারণ তাপমান্জায় মার্বেল 
পাঁথরের ( ক্যালসিয়!ম কার্ধনেট ) সহিত লু ভাইড্।কাৰ্ধিক আসিড মিআিত কবিয়া 
প্যাবরেটরীতে কারন ভাই-অক্মাইড গ্রস্ত ত কব! ভয় । 

02005 + চা] ৮0201, + [509 + 00, 

একটি উল্ফ-বৌতলে মাবেলের ডে'ট ছোট টৃক্রা লইয়া বে।তপে জল ঢালিয়া 
মার্েলের টকরাগুটল ঠিক ডুবাইয়। রাখ। কর্কের সাহায্য উল্ফ-বোতলের এক 
মুধে একটি দার্ঘনাল ফানেল এব* অপর | 
মুখে একটি নিগম-নল জুড়িয়া দাও । 
ঠীর্ঘনাল ফানেলের শে প্রান্ত যেন জলে 

ডুবানো খাকে। দীঘনাল ফানেলের মখ] 

পিয়া! লঘু হাইড্রোক্লারিক আ্যাসিছ ঢাল 

এবং বোতলটি মাঝে মাঝে একট নাড়াইয়। 
দাও। আযসিড মারেল পাথরের সংস্পর্শে 1 

আসিলেই বুদ্বুদন আরম্ভ হয় এবং কার্বন 17 
ডাই-অক্সাইভ গ্যাস নিগম-নল দিয়া বাহিরে 

আলসে।  বাযুব উধ্ব-অপসারণ রি চি 46- ল্যাবেটবীতে কাবন 
গ্যাসজারে কাবন ভই-অজ্মাইড সংগ্রচ ডাউ-আন্সাড প্রস্তুতি 
কর। গ্যাসজারের মুখে একটি জলন্ত কাঠি ধবিলে যদি উহা! নিভিয়া যায়, বে বুঝিবে 
যে গ্যাসজার কাবন ডাই-অক!ইডে পূর্ণ হইয়।ছে। এইরূপে কয়েকটি গ্যাসঙ্গারে 
কার্বন ডাই-অক্সাইড সংগ্রহ কর। 

41 ঘৃহাইতাক্রোনক 
আমি 

৫ রি আন 

শি 

স্পশিটি 8 
ব্রি, 

স্পা 

ডা 

এল 
শা ০554 

হি 

, 8 

এই কার্বন ডাই-অক্সাইডে কিছু হ!ইড্রোক্লোরিক আাসিডের বাষ্প ও জলীয় 

বাম্প মিশ্রিত থাকে । পসোভিয়।'ম বাই-কার্বনেট দ্ুবণের মধ্য দিয়া প্রবাতিত করিয়। 
আসিড-বাম্প এবং গা সালফিউরিক আঁসিডের মধ্য দিয়! প্রবাহিত কবিয়। জলীয় 
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বাষ্প অপসারিত কর! হয়। বিশ্দ্ধ ও শুফ কার্বন ডাই-অক্মাইড অত:পর পারদের 

অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয়। 

এই ও স্তুতিতে হাইড্রোক্লোরিক আসিডের পরিবর্তে সালফিউরিক আসিড ব্যবহার কর] হয় না। 

জালফিউরিক আসিড ব্যবহ।র করিলে ক্যালসিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয় । 

05005 + 7550, - 0890, + 7,0 + 00, 
কালসিয়াম সালফেটের দ্রাবাতা খুব কম বলিয়া উহা! মালের উপর একটি স্তব গঠন করে। 

ফলে মাধেল আসিডের সংস্পর্শে অসিতে পাবে না। সৃতবাং গথম দিকে কিছুষ্মণ কাধন ডাই-অক্সাই 

উৎপন্ন হইবার পবে বিক্রিয়াটি বদ্ধ যইয়' যায়। হাইড্রে'ক্রোবিক আ।সিড ব্যবহার করিলে ভ্রাব। 

ক্যালসিয়াম ক্লোর।ইঙ উৎপন্ন হয় বলিষা এবূপ কোন অশ্রবিৎ1 হয না। 

কিপ. যল্পে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্তুতি ল্যাবরেটরীতে তোমরা কিপ- 
যন্ত্র দেখিয়া! থাকিবে । ইহার ছুইটি অংশ। এবটি অংশ দীর্ঘনলযুভ্ত একটি গোলক, 
অপর ,অংশে একটি পূর্ণ গোলক ও একটি অর্থগে'লক একত্র যুক্ত। দীর্ঘনলযুক্ত 
গোলকটি দ্বিতীয় অংশের পূর্ণ গোলকের মুখে দৃঢ়ভাবে বসান থাকে, যাহাতে 

দার্ঘনলের শেষ সক প্রান্ত অর্ধগোলকটির 

গ্রাস তলদেশ পধন্ত পৌছায় । মধ্য গোলকের 

পার্খে রবার ককের সাহায্যে স্টপ-ককৃষুত্ত 

নির্গম-নল এবং নীচের অর্ধগোলকের গায়ে 

একটি বহিদ্বর থাকে । প্রয়োজন হইলে 

কিপ-যস্ত্রের মধ্যের আপিড বা তরল পদাঞ্থ 

এই পথে বাঠির কর! হয়। 

মধ্যের গোলকে মার্বেলের টুক্র! রাখিয়া 
উপরের গোলকের ফাঁনেল দিয়া লঘু হাই- 
ড্রোক্লোদিক আস্ড ঢল হয়। আসিড 

দীর্ঘনল বাহিয়! নীচের অর্গোলকে চলিয়া 

আমে এবং অধগোলক পূর্ণ হইলে মধ্যের 
গোলকে প্রবেশ করে। এখানে আযসিড 

মার্বেলের সংস্পর্শে আসে এবং কার্বন ডাই- 
রাবার অক্সঃইড উৎপন্ন হয়। মদ্যের গোলকের সচ্িত 

ডাই-অন্সাইড প্ন্ততি যুক্ত শিগ্গম-নলের স্টপ-ককৃ খুলিলে কাধন 

ভাই-অক্স।ইড গ্যাস গোলক হইতে বাহিরে আসে । ন্টপ-ককৃ বন্ধ করিলে কার্বন ভাই- 
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অক্সাইড বাহির হইতে পারে না। মধ্যের গোলকে চাপের স্থ্ট হয়। এই চাপে 
আযাসিভ নীচের অর্থগোলকে নামিয়া আসে এবং সেখান হইতে দীর্ঘনল বাহিয়! 
উপরের গোলকে চলিয়া যায় । আযাপিড তখন মার্বেলের সংস্পর্শে থাকে না। ফলে 

কার্বন ভাই-অন্মাইড উৎপন্ন হয় না। স্টপ-কক্টি খুলিলে মন্যোর গোলকের সঞ্চিত 
গ্যাস বাহির হুইয়। যায় এবং চাপের ত্রাস হয়। পুবের গ্কায় উপরের গোলকের 
আযাসিভ দীর্ঘনল বাহিয়। নীচের অধগোঁলকে আসে এবং ভাবপৰ মধ্যগোলকে প্রবেশ 

করিয়া! মার্বেলের সহিত বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অব্দাইড উতপন্ত্র করে । 

কিপত্যন্ত্রে এই গাপ প্রস্তত করিবার সুবিধা এই যে, স্টপ-কক ঘুরাইয়। 
প্রয়োজনানুষায়ী এবং নিয়মিত পরিমাঁণে কাবন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পাওয়া যায়। 

কিন্ত উলফ-বোঁতলে মার্বেল ও অ)াসিডের বিক্রিয়া সম্পূর্ণ শেব ন! হওয়া পর্যন্ত কার্বন 

ভাই-অক্সাইড গ্যাস বাহির হইতে থাকে, বন্ধ কর! যাঁয় না। কিপ-যন্ত্রে আসিভকে 
মার্বেলের সংস্পর্শ হইতে সরাইয়। বিক্রিয়াটি বন্ধ করা যায়। ৰা 

হাইড্রোজেন গ্যাস, হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস প্রস্ততির জন্যও কিপ.-স্ত্র 

এইরূপে ব্যবহার করা যায়। যেগ্যাস সাধারণ তাপমাত্রায় প্রস্তুত করা যায় এবং 

যাহার প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের মধ্) একটি কঠিন পদার্থ এবং অপরটি 
ভরল পদার্থ সেই গ্যাস এই যন্ত্রে প্রস্তুত করা চলে । 

কার্বন ভাই-অক্নাইডের ধর্ম 
(1) কার্বন ভাই-অক্সাইড খুব মৃছু গন্ধ ও অগ্দ্বাদযুক্ত একটি বর্ণহীন গ্যাস। 
(1) কার্বন ভাই-অক্স+ইভ বিষাক্ত গ্যাস নহে কিন্তু ইহ! প্রাণীর শ্বাসকাধে 

সাহায্য করে না। 

পরীক্ষা 8.5: একটি কার্বন ভাই-অক্সাইডের গ্যাসজারে একটি ফড়িং রা 
জারের ঢাকান বন্ধ কর। দেখ, কিছু সময় পরে ফড়িংটি মরিয়। যায়। 

(111) কার্বন ভাই-অক্মাইড গ্যাস বায়ু অপেক্ষ। ভারী। , 

পরীক্ষা 8.6 : একটি খালি গ্যাপজারের ( অর্থাৎ বায়ুপূণ ) মুখের উপরে একটি কার্বন 
ভাই-অক্মাইডের গ্যাসঞ্জার উপুড় করিয়া! বসাও এবং ঢাকৃনি সরাঁও। কিছুক্ষণ পরে 
নীচের গ্যাসজারে একটি জলন্ত কাঠি প্রবেশ করাও। কাগঠিটি নিভিয়। যায়। অথবা, 
এ গ্যাসজারে চুনজল মিশাইয়। ঝাঁকাও। চুনজল ঘোলাটে হয়। ইহ! হইতে বুঝা 

যায় যে কার্বন ডাই-অক্স'ইড উপরের গ্যাসজার হইতে নীচের গ্যাসজারে চলিয়া 
'মাসিয়াছে। কার্বন ভাই-অক্মাইড বাঘু অপেক্ষা! ভারী বশিয়। ইহ! সম্ভব হইয়াছে । 

পরীক্ষা 8.7: একটি কার্বন ভাই-অক্সাইডের গ্যাসজারে কয়েকটি সাবানের 
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বুদবুদ ছাড়িয়! দাও। বাযুপূরণ সাবানের বুদ্বুদ্ কার্বন ভাই-অক্সাইভ গ্যাসের মধ্যে 
ভাসিতে থাকে। 

চদা ইহার কারণ, কার্বন ভাই বাইত বা 

রা অপেক্ষা ভারী । 

ডাই- তানাইড 0টি কাখন ডাঁই-অক্সাইডকে চাপ 
ৰ প্রয়োগে সহজে তরলে পরিণত করা যায়। 

| তরল কাঁধন ডাই-অক্মাইডকে বাম্পীভৃত 

11 হইতে দিলে ইহা কঠিনে পরিণত হয়। ইহা 
ূ বরফের ন্যায় সাঁদা এবং বরফ হইতেও বেগ 

বায়ু 2৩11 উত্তাপে ইহা অপ্লাসরি গ্যাসে পরিণত 
হয়। এই কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইডকে শুদ্ধ 
বরফ বা ড্রাই আইস্ (থাডডে 7০৩) বগে। 

ও হরি (৮) কাঁবন ভাই- অক্সাইড. দ|হা মন: 
এ ৫৪--পাধন ডাই-আথা।৯ড ৭ চা 

অপেক্গ! ভ।পা এব সাধারণতঃ দহানে সহায়ত করে ন! 

পরীক্ষা 8.৪ £ কাঁবন ডাই-অক্সাইডের গ্যাসজারে একটি জলন্ত কাঠি প্রবেশ 

করাও | দেখ, জ্বলন্ত কাঠি' নিভিয়া যায়, গ্যাস 

জল ন|। 

পরীক্ষা ৪.9 £ একটি জপন্ত মোমবাতি 

টেবিলের উপর বসাইয়া একটি কান ডাই- 

অক্সাইডের গ্যাসজার মোমবাতির শিখার উপর 

উপুড় করিয়া ধর। দেখ, মোমরাতিটি নিভিয়া যায়। 

কার্বন ডাই-অক্সাইড বাধু অপেক্ষা ভারী বলিয়া 

গ্যাপজার হইতে নীচে নামিয়া আসে এবং মোম- 
বাতির চারিদিকের বায়ু সরাইয়া এঁ স্থান দখল 
.করে। তখন বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মে'মবাতির 

শিখার সংস্পর্শ থাকে নাঁ। আবার, কার্বন ভাই- ্ 
অক্সাইড দহনের সহায়ক নহে । স্ুতরাঁৎ মোমবাতি চিত্র 49- বশ ড)ই-অঞ।৩৩ 
নিভিয়া যায়। জ্বলম্ত মম ভি লি।উম্! দেখ 

কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ু অপেক্ষা ভারী এবং ইহা দছনের সহায়ক নভে, এই দুইটি 

ধর্ম এই পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হয় । 
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৪ 

. (৬?) কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে দ্রাব্য। প্রমাণ চাপ ও তাপমান্রায় (790 

মিলিমিটার বাযুচাপ এবং 0০ সে্টিগ্রেডে) এক আয়তন জলে 17 আয়তন গ্যাস 

জ্রুবীভূত হয়। জলীয় দ্রবণ আযাসিডধর্মী। কার্বন ডাই-অক্সাইভ জলে ভ্রবীভূত হইয়া 
কার্বনিক আসিড উৎপন্ন করে। 

000০9 +175005175000)8 

কার্ধনিক আযাসিড খব মৃছু ও অস্থায়ী আসিড | জলীয় দ্রবণ গরম করিলে কান 

ডাই-অক্সাইড বাহির হইয়! যায়। 

পরীক্ষা 8.10: কার্বন ডাই-অক্সাইডের গ্যাসজারে জল মিশাইর় াঁকাঁও এব' 

জলের মধ্যে উপুড় করিয়া গ্যাসজারের ঢাক্নি সরাও। গ্যাসজারে ধারে পীরে জল 

প্রবেশ করে। এ জলীয় দ্রবণ লঘু নীল লিটমাস দ্রবণ মিশাও। লিটমাসের বর্গ 

ঈষৎ লাল হয়। লাল দ্রবণের খানিকটা টেন্ট-টিউবে গরম কর) দ্রবণ পুনরায় 

নীল হয় । 

জলীয় দ্রবণে মু ও অস্থায়ী কার্বনিক আ্যাঁসিড থাকে : গবম করিলে ক'বন 

ডাই-অক্সাইড চলিয়। যায় বলিয়া দ্রবণ আবার নীল হয়। 
(৮11) জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ও পটাসিয়াম ধাতু কাবন ডাই; 

অল্সাইডের মধ্যে উজ্জর্পভাবে জলে । উত্তপ্ত ধাতুব সংস্পর্শে কার্বন ডাই-অক্সাইণ্ড 
বিষোজিত হইয়া কার্বন ও অক্িজেনে পরিণত হয় এবং এই অকিঙ্গেনের সাহাঘো 

ধাতুগুলি জলিতে থাকে। ধাতুগুলির সহিত অক্সিজেন বা কাধনেট ঘুলক যুক্ত হইয়। 

উন্ধারা জারিত হয় ! কার্বন ডাই-অক্মাইভ কার্বনে বিজারিত হয়। | 
26 700, 7260  + 0 
পরত 4+ 300, 21ব৪১00৯+ 0 
4 4 300,-2,00৯ + 0 

পরীক্ষা! 8.11 : কাবন ডাই-অক্সইডের গ্যাসজারের মধ্যে জলন্ত ম্যাগনে- 

সিয়ামের ফিতা প্রবেশ করাও। ম্যাগনেসিয়ামের ফিতাটি প্রদীপ্ঠ শিখায় জলিয়। 

উঠে। গ্যাসজাঁরে সাদা ও কালে! অবশেষ থাকে । ঠাণ্ডা! হইলে গ্যাসজারের মো 

লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড মিশ।ইয়! জারটি নণড়িয়!। দাও । সাদা অবশেষ দ্রবীন্ভত 

হয় এবং কালো অবশেষ অদ্রাব্য থাকে । ফিল্টার করিয়া কালো পদার্থটি পৃথক কর। 

ইহাকে শ্র্ক করিয়া অক্সিজেনে পুড়িলে যে গাস নির্গত হয় তাহ! ঢুনজল ঘোলাটে করে, 
অর্থাৎ নির্গত গ্যাঁস কার্বন ডাই-অক্লাইড | 
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অতএব, কালো পদার্থটি কার্বন। যে সাদা পদার্থট আযাঁসিডে দ্রবীভূত হইয়াছে 
তাহা ম্যাগনেধিয়াম অল্লাইড। 

এই পরীক্ষ! হইতে প্রমাণিত হয় যে, কার্বন ডাঁই-অক্সাইডে কার্বন আছে এবং 
উচ্চ তাপমাত্রায় কার্বন ডাঁই-অক্মাইড একটি জারক ভ্রব্য। 

(৮171) কার্বন ডাই-অক্সাইড আাসিভীয় অক্সাইড । ইহা 8.10 নং পরীক্ষা 
হইতে বুঝিতে পার যায়। ক্ষার ভ্রবণে ইহ! শোষিত হয় এবং কার্বনেট বা বাই- 
কার্বনেট লবণ উৎপন্ন হয়। 

কন্টিক সোডা বা পটাস দ্রবণের সহিত ইহা সোডিয়াম কার্বনেট বা পটাপিয়াম 
কার্বনেট উৎপন্ন করে। অতিরিক্ত কার্বন ভাঁই-অক্সাইড থাকিলে সোডিয়াম বাই- 
কার্বনেট বা পটাসিয়াম বাই-কার্বনেট গঠিত হয়। 

25077 + 00১ 55,005 + ল,০ 
“ব৪50০0৪+ ১0 + 005 » 2৪00, 
207 + 00, [5005 + লৃ,0 
5005 + ঘ,0 4005 ল 27005 

পরীক্ষা! 8.12 : কার্বন ডাই-অক্মাইভের গঠাসঙ্জারে কন্টিক সেডা ব! পটাস দ্রবণ 

'মিশাইয়া বাকাও। গ্যাসজারটি জলের মধ্যে উপুড় করিয়া জারের ঢাকনি সরাও। 
দেখ, জল উঠিয়া গ্যাসজার সম্পূর্ণ ভি হয়। 

কম্টিক সোডা বা পটাপ ত্রবণ কার্বন ডাই-অক্মাইড শোষণ করিয়াছে । ফলে 

গ্যাসজারে শৃন্ততার হুষ্টি হইয়া উহার মধ্যে জল উঠিয়াছে। 
হচ্ছ চুনজলের (ক্যালসিয়াম হাহড্রক্সাইডের লঘু জলীয় দ্রবণ ) মধ কার্বন ভাই- 

অক্সাইড গ্যাস পরিচালিত করিলে সাদা ও অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়। 
এজন্ত চুনচল ঘোলাটে হয়। 

05(07),+0০0,-০0৪00,+7,0 
অতিরিক্ত পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিচালিত করিলে দ্রাব্য ক্যালসিয়াম 

বাই-কার্বনেট উৎপন্ন হয়। সেজন্য ঘোলাটে চুনজঙল আবার স্বচ্ছ হয়। 
0900৯+750+005- 08000২)5 ্ 

এই দ্রবণ উত্তপ্ত করিলে কার্ধন ভাই-অজ্জাইড নির্গত হয় এবং অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম 

কার্বনেট উৎপন্ন হয়। শ্বচ্ছ ভ্রবণ,আবার ঘোলাটে হয়। 

080700১)-000*+00৯+7,0 
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ক্ষারকীয় অক্সাইডের সহিত ইহ! লবণ উৎপর করে। 
080 +:005 -0900» 
1ব৪,0+005 ₹ব,00, 

(8) লোহিত-তপ্ত কার্বন, আয়রন বা জিঙ্কের উপর দিয়া প্রবাহিত করিঙ্গে 

কার্বন ডাই-অক্মাইড বিজারিত হইয়া কার্বন মনোক্সাইডে পবিণত হয়। অক্সিজেনের 
অন্ুপাতের হাস ঘটে বলিয়1 ইহা৷ বিজারণ। 

00 + 07 200 
005 + ঢল 7০0+00 

(£) হুর্যালোকে উদ্ভিদের সবুজকণা ব! ক্লোরোফিল (০0101001511) ছারা বাষুর 

কার্বন ডাই-অক্সাইড বিযোজিত হইয় কার্বন ও অক্সিজেনে পরিণত হয় । 
পরীক্ষা 8. 13. £ একটি বড় বীকারে কিছু বাৰি লইয়া ফানেল উপুড় করিয়া 

চাক। বীকারে জ্বল ঢাপিয়৷ ফানেলের নলটি সম্পূর্ণ জলে ডূবাইয়া দাও এবং একটি 
জলপুর্ণ টেন্ট-টিউব ফানেলের উপর উপুড় করিয়া! 

রাখ । দেখ, টেস্ট-টিউবে জলের উপর .একটি গ্যাঁ 
সঞ্চিত হয়। এই গ্যাস অক্সিজেন, কারণ শিখা হীন 
জ্বলন্ত কাঠি উহার মধ্যে ধরিলে দপ্ করিয়! জশিয়! 

উঠে। 

কার্বন ডাই-অক্সাইডের শিশ্প-প্রস্তুতি 
(1) ক্যালসিয়াম কার্বনেট (চুনাপাথর, মাবেল, 

খড়িমাটি) তীব্র উত্তপ্ত করিলে বিযোজিত হইয়! 
ক্যালপ্িয়াম অক্মাইভ ও কার্বন ভাই-অন্মাইড 

উৎপন্ন হয়। 

09008৯০9094 005 

ক্যালসিয়াম অক্সাইড হইতেছে চুন এবং এই চিত্র 80-সবৃজ কণা কার্ধন ডাই- 
উপায়ে চুনের শিল্প-প্রস্ততি করা হয়। চুনের অক্সাইড হইতে অক্সিজেন নির্গত করে 
শিল্প-প্রস্ততির উপজাত হিসাবে কার্বন ডাই-অক্মাইভ পাওয়া যায়। 

চুনের ভাটি বা চুন-চুললীতে (1176-15]0 ) চুনাপাথর উত্তপ্ত করা হয়। ইহ! 
দেখিতে উচু স্তত্তের মত, নীচ হইতে উপরের দিকে ক্রমশঃ সরু হুইয়! গিয়াছে। 
চল্লীর মাথায় যে ফাক থাকে তাহার মধ্য দিয়! চুনাপাঁথরের টুকরা ঢালিয়া “দিয়া 
মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়! হয়। চুল্লীর নীচের দিকে এক পারে অবস্থিত উনানে 
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কয়লা জালান হয়। উত্তপ্ত গ্যাস চুনাপাখরের মধ্য দরিয়া উপরের দিকে উঠিবার 
সময় উহাকে তীব্র উত্তপ্ত করে। চুল্লার ভিতরের তাপমাত্রা 1000” সেন্টিগ্রেড 
হইলে চুনাপাথর বিযোজিত হইয়া! চুন ও কার্বন ভাই-অক্মাইড উৎপন্ন হয়। চুল্ীর 
শীচের দিকে চুন জমা হয় এবং উহাকে বাহির করিয়া লওয়া হয়। উত্তপ্ত গ্যাস- 
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চিত্র 51- ট্ুন-চুলী £ কাৰণ ড|ই-অগ্রাইডের শিল্প-পরস্ততি 

প্রধাহে কাবন ডাই-অক্সাইড উপরের দিকে উঠে এবং ন্গম-পথ দিয়। বাহির 

ইমা! যায়। 
নির্গত কার্বন ডাই-অকাঁইভ শীতল পটাসিয়াম কার্ধনেট দ্রবণে শোধিত করান 

হয়। পটাসিয়াম বাই-কার্বনেট উৎপন্ন হয় এবং ইহাকে উত্তপ্ত করিলে কার্বন ডাই- 

অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়। ইহাকে গাঢ় সালফিউরিক আযাসিডের মধ্যে প্রবাহিত 

করিয়। শ্রফ করা হয়। অতঃপর চাপ-গ্রয়োগে তরল করিয়! সিলিগারের মধ্যে রাখ! হয়। 

চুন বাহির করিয়া নেওয়ার পরে উপরের ঢাকৃনা সরাইয়৷ আরও চুনাপাথর ঢালা 

হয় এবং এইরূপে অবিরামতভাবে চুন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হইতে থাকে। 
(2) লোহিত-তপ্ত কোকের উপর দিয়া অতিরিক্ত বায়ু গ্রধাহিত করিয়। কার্বন 

ডাই-অক্সাইড তৈয়ারী করা হয়। 

০40,০00, 
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ইহার সহিত নাইট্রোজেন গ্যাস মিশ্রিত থাকে । পূরের ন্যায় পটাসিয়াম কার্বনেট 

দ্রবথে শোষিত করিয়া এবং উৎপন্ন পটাসিয়াম বাই-কার্বনেট উত্তপ্ত করিয়। নির্গত কার্বন 

ডাই-অক্মাইড গ্যাস গাঢ় সালফিউরিক আাপিড দ্বারা শুষ্ক করা হয়। 

(3) চিনি বা গুড় হইতে আলকোহল প্রস্থতিতেও কার্বন ডাই-অক্সাইড 

উপজাতরূণে গাওয়। যায় । 

(4) খনিজ ম্যাগনেসাইট (18005) কিংবা জোডিয়াম কার্বনেটের সহিত 

লঘু সালফিউরিক আ)াধিড মিশাইয়াও কাবন ডাই-অক্স/ইভ তৈয়ারী কর! 

হভয়। 

600১4 7,30,-1480,+11,0+-00, 
৭,00৯ +17,90,-িৎ১50,+ ৮ ,0+00, 

পরিচারক পরীক্ষা 
:(1) কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে জলস্ত কাঠি নিভিয়া যাঁয়। গযালও জঙগে না 

. (1) ইহা! চন্জল ঘোলাটে করে। 

নাইট্রোজেন গাস কার্বন ভাই-অক্সাইডের ন্যায় নিক্ষিয়। ইহার মধ্যেও জলন্ত কাঠি 

নিভিয়া যায় । কিন্তু নাইট্রোজেন চুনজল ঘোঁলাটে করে না। 

- ব্যবহার 

(1) সোভিগ্নাম কাবনেট, ইউরিক প্রস্তুতিতে ইহ! বাবহৃত হয় । 

(1 ড্রাই আইস্ (৫75 1০৩) হিমায়ক হিস।বে ব্যবহৃত হয়।, 
(11) সোডা-ওয়াটার ও লেমোনেড প্রস্ততিতে ইহ! ব্যবন্থত হয়। 

অতিরিক্ত চাপে অধিক পরিমাণ কান ডাই-অক্স/ইড জলে দ্রবীভূত করিয়া সোডা- 

ওয়াটার তৈগ়ারী কব হয়। চাপে কার্বন ডাই-অক্সাইডের দ্রাব্যতা বাড়ে । কার্বন 

ডাই-অক্সাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণ হইল সোডা-ওয়াটার। সোঁডা-ওয়াটারের বোতলের 

কর্ক খুলিলে চাঁপের হাস হয়। ফলে কার্বন ডাই-অক্মাইডের দ্রাব্যতা কমিয়! যায় এবং 
অতিরিক্ত গ্যাস বুদবুদের আকারে বাহির হইয়া যায়। 

(০) অগ্রিনির্বাপক যন্ত্রে কার্বন ডাই-অক্সাইভ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 
একটি শঙ্কু আরুতির ধাতব পাত্রে (4) সোডিয়াম কার্বনেটের গাট দ্রবণ এবং 

উহার মধ্যে একটি কাচ-নলে (৪) লঘু সালফিউরিক আযাসিড থাকে। যঞ্ত্রের 
নীচের দিকে একটি হাতল (0) থ|কে। যন্ত্রটি ব্যবহার করিতে হইলে হাতলটিকে 
আঘাত করিয়া কাচ-নলটি ভাঙ্গা হয়। আযাসিড সোডিয়াম কার্ধনেটের 
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সংস্পর্শে আসে এবং প্রচুর কার্বন ভাই-অক্সাইড উৎপক্প হয়। জল ও কাবন 

ডাই-অল্সাইডের মিশ্রণ প্রচণ্ড চাপে উহার ছি দিয়া 
বাহির হয়। উহা আগুনের উপর নিক্ষেপ করিলে 

আগুন নিভিয়া যায়। আগুন কেন নিভিয়া যায় 

তাহা! 8.9 নং পবীক্ষা জম্পর্কে আলোচনাঁকালে বলা 

হইয়াছে । 

কার্বন ভাই-অক্সাইডের ওজন-সংযুতি 
নির্ণয় 

পরীক্ষা! 8.14£ শক্ত কাচের একটি মোটা ও 
লম্বা কাচের নল একটি চুললীর মধ্যে রাখ! হয়, যেন 

উহ্বাব ছুই প্রান্ত চূল্লীর বাহিরে থাকে । এই কাচ-নলকে 
দ্বাহ-নল (00101505000 001১০) বলে। এক প্রান্ত 

হইতে আরম্ভ করিয়া দাহ-নলের প্রীয়ু অর্ধেক অংশ 

চিত্র 5£-_অগ্নিনির্বাপক মন্ত্র. পর্যন্ত শু কপার অক্লাইডে ভর থাকে | অপব প্রান্ত 

হইতে নলের মধ্যে শুক ও বিশুদ্ধ অক্সিজেন প্রবাহিত করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে 
নলটি উত্তপ্ত করা হয়। কণ্টিক পটাস ও গাঢ় সালফিউরিক আাসিডেব মধ্য 

দিয়! প্রবাহিত করিয়। অক্সিজেনকে বিশুদ্ধ ও শু করা হয়। এইরূপে দাহ-নল 

চিত্র 5১. কার্ধন ডাই-অপ্সাইডেব ওজন-সংঘুতি নির্ণয় 

উত্তপ্ত হয় এবং উহার ভিতরের বায়ু অক্সিজেন দ্বার! অপসারিত হয়। 

অতঃপর চুললী নিভাইয়! দাহ-নলটি ঘরের তাপমাত্রা পর্যস্ত শীতল করিয়। 
উহার কপার জ্জ্সাইড প্রান্তে কণ্টিক পটাদ ভ্রবণপূর্ণ কয়েকটি বাল্ব এবং 
অনার ক্যালসিঘ্নাম ক্লোরাইভপূর্ণ একটি টিউব যুক্ত কর! হয়। কঠিক 

পটাস বাল্ব এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড টিউবের ওজন জওয়া হয়। 
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ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড টিউবের সহিত একটি সোঁডা লাইমের গার্ড-টিউব যুক্ত থাকে 
( চিত্রে দেখান হয় নাই )। ফলে, বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইভ কিংবা! জলীয় বাষ্প 

ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে ন!। 

একটি পোপসিলেন বোটে সামান্য পরিমাণ বিশুদ্ধ কান (শর্করা অঙ্গার ) লইয়! ওজন 
“করা হয়। কার্বন সহ পোপিলেন বোটটি দাহ-নলের মধ্যে যে প্রান্ত হইতে অক্সিজেন 
প্রবেশ করে, সেই প্রান্তে রাখা হয়। ধীরে ধীরে অক্সিজেন গ্যাস পরিচালিত করিয়া 

দ্াহ-নলটি কপার অক্মাইডের দিক হইতে উত্তপ্ত করিতে আরম্ত করিয়া পরে সমানভাবে 
উত্তপ্ত করা হয়। কার্বন দগ্ধ হইয়! কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয় এবং অক্মিজেন- 

প্রবাহে চালিত হুইয়! পটাস বাল্বে শোষিত হয়। যদি কোন কার্বন মনোক্সাইভ 

গঠিত হয়, তবেইউহ! কপার অন্মাইড দ্বারা কাবন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। পটাস 

বাল্ব হইতে কোন জলীয় বাষ্প বাহির হইলে তাহ! ক্যালসিয়াম ক্লোরাইভ:টিউবে 
শোষিত হয়। বিক্রিয়! শেষে উত্তাপ দেওয়। বন্ধ করিয়া অক্সিজেন প্রবাহে দাহ-নলকে 

ঘরের তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করা হয়। তারপর পোর্সিলেন বোট বাহির করিয়। উহার 
ওজন লওয়া হয়। পটাস বাল্ব ও ক্যালসিয়াম ক্লৌরাইভ টিউবেরও ওজন লওয়! 

হয়। 
১] 

পবীক্ষার ফল ও গণনা 

পরীক্ষার পূর্বে, 

কার্বন সহ পোিলেন বোটের ওজন-৪ গ্রাম, 
পটাস বাল্ব ও ক্যালসিয়!ম ক্লোরাইড টিউবের ওজন.) গ্রাম, 

পরীক্ষার পরে, 

পোপিলেন বোটের ওজন- ০ গ্রাম, 

পটাস বাল্ব ও ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড টিউবের ওজন-_৫. গ্রাম। 

অতএব, কার্বনের ওজন-(৪--০) গ্রাম, 

এবং উৎপন্ন কার্বন ভাই-অক্মাইডের ওজন-(এ--) গ্রাম, 

স্থতরাং কার্বনের সহিত অক্সিজেনের ওজন_(৫-৮)-(৪--০ গ্রাম । 

.*, (৪--০) গ্রাম কার্বনের সহিত (৫--৮)--(৪--০) গ্রাম অক্সিজেন যুক্ত হইয়াছে । 

প্রকৃত পরীক্ষায় দেখ! যায়, 

কার্বনের ওজন £ অক্সিজেনের ওজন-4 £ 2:67 

13 (২য় খণ্ড) 
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সংকেত নির্ণয়-_পরমাণু সংখ্যার অন্থুপাতে-__ 
€ ]-:- 1275 0083 

0 2197-16-5 0161 

ক্ষুদ্রতর সংখ্যা দ্বার ভাগ করিয়__ 
০ 00983--0 083-51] 

€) 0107 -- 0083_2 

স্থৃতরাঁং কার্বন ডাই অক্সাইডের স্থল সংকেত 005 । 
মনে কর, উহার আণবিক সংকেত (002%)%; 

যেখানে 0. একটি সরল পূর্ণ সংখ্যা । 
অতএব উহার আণবিক গুরুত্ব হইবে 7১৫124-2)১৫ 162 447) 
কিন্তু কার্বন ডাই-অব্মাইডের আণবিক গুরুত্ব 44, 

»*০:4417-5 44 বালি] 

সুতরাং কার্বন ডাই অক্মাইডের আণবিক সংকেত 0051 

কার্বন ডাই-অক্সীইডের আয়তন-সংঘুতি নির্ণয় 
তালার তাব 

টি 

11011 
সি জন 

চিত্র কার্বন ডাই-অক্সাইডের 
আয়তন-সংমুতি নিয় 

পরীক্ষা 8.15. একটি অংশাষ্কিত 

[-আকৃতির ইউডিয়োমিটারের এক মুখ 
খোল! এবং অপর মুখে একটি গোলক 
যুক্ত আছে। গোলকের মুখে বাযু- 

নিরুদ্ভাবে বসান কাচের ছিপির মধ্য. 
দিয়া ছুইটি তাষার তার প্রবেশ করান 
আছে। একটি তারের প্রান্তে গোলকের 

মধ্যে একটি তামার চাঁমচ এবং অপর 

তারটি প্রাটিনাম তারের সাহায্যে চামচের 

সংস্পর্শে থাকে! ইউডিয়োমিটারের নীচের 

দিকে একটি স্টপকক আছে। চামচের 

উপর বিশুদ্ধ কার্বন-চুর্ণ (শর্করা অঙ্গার) 

লও। পারদের অপসারণ ছারা ইউডিয়ে- 
হিটারের গোলকে এবং সংলগ্ন বাছুর 

কিয়দংশ বিশুদ্ধ অক্সিজেন দ্বারা পূর্ণ কর। 
দুই বাহুর পারদ-তল সমান কর। তামার 
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তারের বাহিরের প্রাস্তহয় ব্যাটারীর সহিত যুক্ত কর। তড়িৎ প্রবাহের ফলে গ্লাটিনাম- 
তার লোহিততপ্ত হয় এবং তাপে কারন জলিয়! উঠিয়া! কার্বন ভাই-অক্সাইড গ্যাসে 
পরিণত হয়। বিক্রিয়া শেষে যন্ধটি ঘরের তাপমাত্রায় শীতল কর এবং উভয় বাহুর 
পারদ-তল সমান করিয়। দেখ, কার্বন ডাই-অক্মাইভ উৎপন্ন হইবার ফলে গ্যাসের 

"আয়তনের কোন পরিবর্তন হয় নাই। কিঞ্ত কিছুটা! অক্সিজেন ব্যয়িত হুইয়! কার্বন 

ডাই-অক্মাইভ উৎপন্ন হইয়াছে । কার্বন ডাই-অক্মাইভ উৎপন্ন হইবার জন্য যে 
আয়তনের অক্সিজেন বায়িত হইদ্াছে ঠিক তাহার সমান আয়তনের কার্বন ডাই- 

অক্মাইভ গ্যাদ উৎপন্ন হইম্াছে। অতএব প্রমাণিত হইল, কার্বন ডাই-অক্সাইডে 

উহ্।র সমান আয়তনের অব্সিজন আছে। 

কার্বনেট ও বাই-কার্ধনেট লবণ 
কার্বন ভাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হইয়া কার্বনিক আগিভ উৎপন্ন *করে। 

কার্বনিক আযাসিও খুব অস্থ'ঘ্ষী, জল'য় দ্রবণেই ইহাকে পাওয়া যায়। মুক্ত অবস্থায় 
কার্বনিক আযাপিড সংগ্রহ করা য।য় না। আআসিডট অস্থায়ী হইলেও ইহার লবণগুলি 

থুব স্থায়ী প্রক্কতির। কার্বনিক আ্যাসিডের অণুতে ছুইটি প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন 

গরম'ণু আছে। তাই ইহা ছি ক্ষারিক আযাসিড। 
কবনিক আযসিডের একটি হাইড্রোজেন-পরমাণু প্রতিস্থাপিত হইয়া! যে লবণ উৎপন্ন 

হয়, তাহাকে বাই-কার্বনেট (10103020080) বলে এবং ছুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু 
প্রতিস্থাপিত হইয়।৷ যে লবণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে কার্বনেট (০85০7936 ) বলে। 

বাই-কার্বনেট আযাসিড লবণ এবং কার্বনেট নর্মাল লবণ । 

সোডিয়াম কার্বনেট, 22008 সোডিয়াম বাই-কার্বনেট, ৪7005 
পটাপিয়াম কার্বনেট,ছ500৪ পটাসিয়াম বাই-কার্বনেট, [7005 

ক্যালপিয়াম কার্বনেট, 08008 ক্যালপিয়াম বাই-কার্বন্ট, 08(7005)5 

ম্যাগনেপিয়াম কার্বনেট, 15005 ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট, 2৫(07005)5 
প্রস্ততি-() সোডিয়াম, পটাপিয়াম, ক্যালপিয়াম, ম্যাগনেপিয়ামের অক্লাইড 

বা হাইড্ক্সাইডের সহিত কার্বন ভাই-অক্সাইডের বিক্রিয়ায় এ ধাতৃগুলির কার্বনেট 
গঠিত হয়। 

25071 005 250০0৪47170 

0৪00+7+004 ₹ 09003 
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(1) লবণের জলীয় দ্রবণের সহিত সোডিফ্জাম বাই-কার্নেট দ্রবণ মিশাইলে 

অদ্রাব্য কার্বনেট লবণ অধঃক্ষিপ্ত হয়। মিশ্রিত দ্রবণ সামান্ত উত্তপ্ত করিয়া অধঃক্ষেপণ 

সম্পূর্ণ করা হয়। : 
15015 4+2157005 _ 218005+-20117504+002 

(17) বাই-কার্বনেট লবণ উত্তপ্ত কৰিলে কার্ধনেটে পরিণত হয় এবং কার্বন ডাই- 
অক্সাইড নির্গত হয়। | 

গাবএা700, -৪১00৯+ 5০0+00, 
080700,)১- 08005 +7০+-005 

(৮) ক্ষারের জলীয় দ্রবণে অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড ব| কার্বনেট লবণের 

জলীয় ভ্রবণে কার্বন ডাই-অক্মাইড পরিচালিত করিলে বাই-কার্বনেট উৎপন্ন হয় । 
21900774002 1০200৩47020) 

* 95003 +77০04-0093- 2187700)8 

চুন জলের সহিত অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্স'ইডের বিক্রিয়ায় দেখিয়াছ যে ভ্রবণে 

ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট উৎপন্ন হয় । 

ধর্ম_() জলে দ্রোব্যতা পদোডিয়াম, পটাসিয়াম, আমোনিয়াম কার্বনেট জলে 

দ্রাব্য, অন্থান্ত কার্বনেট জলে অদ্রাব্য। রি 

সমস্ত বাই-কার্বনেট জলে দ্রাব্য । ৪700১-এর দ্রাব্যত। কম। 

(0) তাপের ক্রিয়া_তাপের প্রভাবে ধাতব কার্বনেট সাধারণতঃ ধাতব অক্সাইড 

ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে বিযোজিত হয়। নির্গত কারন জাই. অক্মাইডকে চুনজলের 
সাহায্যে সনাক্ত করা যায়। 

08005 25 09004 002 

09005- 090+035 
০৮১০০*-০৮০+0০, 
2000১204005 

সিলভার কার্বনেট ধাতব সিলভারে পরিণত হয় । 

4১82005 -4৪50+-008 
24১90) -4£-+ 02 

সোডিয়াম ও পটাপিয়াম কার্বনেট তাপে বিযোজিত হয় না। আযামোনিয়াম 
কার্বনেট উত্তপ্ত করিলে আযামোনিয়া, কার্বন ডাই-অক্সাইভ ও গ্টীম উৎপয় হয়। 
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উত্তপ্ত করিলে সমস্ত বাই-কার্বনেট (কঠিন অবস্থায় বা দ্রবণে ) বিযোজিত হইয় 
নর্ম্যাল কার্বনেটে পরিণত হয়। কার্ধন ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন হয়। 

2াবথ7008 -ব৪১০০0৪+7,০0-+0০0) 
0৪17009)5-0800১ +7,0+005 

(111) লঘু আযাঁসিডের সহিত ক্রিয়া লঘু হাইড্রোক্লোরিক ব। সালফিউরিক 
আযাঁসিভ কার্বনেট ও বাই-কাবনেট হইতে কার্বন ভাই-অক্মাইড নির্গত করে। 

িঃ১০০১+27০01 ₹-2৪01+005+1750 
বথ্ান009+1701 ₹801+005+720 

(৮) ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দ্রেবণ__কাবনেট দ্রবণের সহিত ইহা মিশাইলে 
তল অবস্থায় ম্যাগনেসিয়াম কাবনেটের সাদা অধংক্ষেপ পড়ে । 

টব ৭500৪-+850, ₹ 71800545590, | 
বাই-কার্নেটের সহিত ইহা! মিশাইলে ্ীতল অবস্থায় কোঁন অধ:ঃক্ষেপ পড়ে ন1 

কিন্তু উত্তপ্ত করিলে সাদা অথ:ক্ষেপ পড়ে । 

2াব9৮00১+1890 - 716(5003)2 +15590 
দ্রাব্য 

২৪700$)) _ 21800৯+77,0+005 
অদ্রাব্য 

কাপড় কাচা সোডা € ৬/৪91)178 50948.) 

কাপড় কাচ1 সোডা সোডিয়াম কার্বনেটের সোদক কেলাস [22003, 107750। 

ইহ]! একটি উদত্যাগী (০10165০2120) পদ্ার্থ। বামুতে খোল! রাধিলে ইহার নয়টি 

জলের অণু বাম্পীভূত হইয়া যায় এবং সাদ] গুঁড়ায় পরিণত হয়। ইহাকে সোডা-. 

কেলাঁস (508. ০:98] ), ৪2009, 750 বলে। অনার্জ সোডিয়াম কার্বনেটকে 

সোডা-ভস্ম (5008. 29) বলে । 

বন্ত্রা্দি পরিষ্কার করিবার জন্য ইহার বাবহার সবচেয়ে বেশী। কষ্টিক নোভা, কাচ, 

সাবান প্রস্তুতিতে এবং খর জল মুছু করিবার জন্য ইহ] ব্যবহৃত হয়। 

বেকিং পাউডার ( 891505 9০৬2) 

সোডিয়াম বাই-কার্বনেট ও পটাসিয়াম হাইড্রোজেন টারক্রেটের মিশ্রণ রুটি 
সেকিবার গুঁড়া বা বেকিং পাউডাররূপে ব্যবহৃত হয়। রুটি ও বিন্কুট তৈয়ারী 



করিবার সময় জলমিশ্রিত ময়দার সহিত বেকিং পাউডার মিশ্রিত করা! হয়।, 

সেঁকিবার সময় ইহা! হইতে কার্বন ভাই-অক্সাইভ গ্যাস নির্গত হইয়া রুটি বা বিদুটকে 

কাপ! করিয়! দেয়। 

কার্বন-চত্র ব। কার্বন ডাই-অক্পাইড চক্র (08110010 ০5০16 01 08190]. 

010%106 ০7০1০) ্ 

বামুযগুলে আয়তন হিসাবে প্রায় শতকরা 21 ভাগ অক্সিজেন এবং 003 ভাগ 

কার্বন ডাই-অক্সাইভ আছে। নানা প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড 

ব্যয়িত হইতেছে, তথাপি বাযুতে উহার পরিমাণ মোটামুটি একই থাকে। ইহার 
কারণ, কতকগুলি বিপরীত প্রক্রিয়াতে প্রকতিতে কার্বন ডাই-অক্মাইড উৎপন্ন হয় । 

উত্ভিদ উহাঁর খাছ কার্বন বায়ুর কাবন ডাই-অক্সাইড হইতে সংগ্রহ করে। 

উদ্ভিদে্ধ পাঁতার ছিদ্রের মধ্য দিয়া বায়ুব কার্বন ডাই-অল্সাইড পাতায় প্রবেশ করে। 
উদ্ভিদের দেহে ক্লোরোফিল ( ০:10:01051] )-নামক এক প্রকারের সবুজ পদার্থ আছে! 

ইহ! সূর্যের আলোতে কার্বন ভাই-অক্মাইডকে বিশ্লিষ্ট করে এবং উত্ভিদ্ কারন গ্রহণ 
করিয়া অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়। এই কার্বন আলোর প্রভাবে সবুজ পাতার জলের 
সহিত বিক্রিয়া করিয়! কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাছ্যে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে 
জালোক-সংশ্লেষ (0150960-950602515) বা কার্বন আত্ীকরণ (08002 

855117111801018 ) বলে । 

কার্বন ডাই-অক্লাইড গ্যাস জলে ড্রাব্য। তাঁই বাধু হইতে কার্বন ডাই- 

অক্সাইডের কিছু অংশ বৃষ্টির জলে, নদীর জলে, সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত হয়। কিছু 
কার্বন ডাই-অক্সাইড আবার সমুদ্র জলে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট 

গঠন করে। সমুদ্রের জীবাণুর দেহে কার্বনেটরূপে ইহ! যুক্ত হয়। উহাদের মৃত্যুর পর 

দেহাবশেষ খড়িমাটি ব! প্রবালরূপে জম! হয়। 
বিভিন্ন প্রকারের শিল! বায়ুর কার্বন ডাই-অক্পাইড শোষণ করিয়া কার্বনেটে 

পরিণত হয়। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে এই তিনটি প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের কার্বন ভাই- 

অক্মাইডের পরিমাণ হাপ পাইতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতিতে ইহার বিপরীত 

প্রক্রিয়া ঘটে, যাহার ফলে কার্বন ডাই-অঝ্মাইভ উৎপন্ন হইয়া বায়ুমগ্লে 

কিরিয়! যায়। 
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প্রাণী প্রশ্বাসের সহিত বাযুহইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে। এই অক্নিজেন খান্- 

দ্রব্যের কার্বন ও হাইড্রোজেনকে জারিত করিয়! কার্বন ভাই-অক্সাইড ও জলীয় বাম্প 

বাযুমণ্ডলের কর্বেন ই -অক্াহ্রড 

চিত্র 5--বাধণন ডাই-অক্স/ইড চক্র 

উৎপন্ন করে। প্রাণিগণ এই কার্বন ডাই-অক্সাইভ নিংশ্বাসের সহিত পরিত্যাগ করে। 

উদ্ভিদ্ও নিঃশ্বাসের সহিত কার্বন ডাই-অল্সাইড ত্যাগ করে । ৮ 
কাঠ, কয়লা, তৈল, পেল ইত্যাদি কার্বনযুক্ত জ্বালানী বায়ুতে পুড়িবার ফলে 

বায়ুব অক্সিজেন খরচ হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইভ উৎপন্ন হইয়া বায়ুমণ্ডলে 
ফিবিয়। যায়। 

ইহণ ছাড়া! খড়িমাটি, চুনাপাথর ও মার্বেলের দহনের ফলেও কার্বন ভাই-অল্সাইভ 
উৎপন্ন হয়। জমুদ্রের জলের দ্রবীভূত বাই-কার্বনেট লবণ বিযোজিত হইয়াও কার্বন 
ভাই-অক্স।ইডের উৎপত্তি হয়। 

প্রকৃতিতে উল্লিখিত ক্রিয়াগুলি এরূপভাবে চলে যে বাযুর কার্বন ডাই-অক্সাইড ও 
অকিজেনের পরিমাণ মোটামুটি একই থাকে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের এই আবর্তনকে 

কার্বন ভাই-অক্সাইড চক্র বা কার্বন-চত্র বলে । 
খনিজ জল (110019] ৮৮205) 

বৃষ্টর জল ভূ-পৃষ্টে পড়িয়া! উহার সচ্ছিদ্র স্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভূ-গর্ছে 

জমে এবং ইহা ঝর্ণার জল ও কুপের জলরূপে পাওয়। যাঁয়। বালি, কাকর, মাটি 

ইত্যাদির মধ্য দিয়া পরিক্রত হইবার ফলে এই জলে ভাসমান ময়লা থাকে না এবং 
জল খুব স্বচ্ছ দেখায়। কিন্তু ভূ-স্তর হইতে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, 
ম্যাগনেসিয়ামের লবণ এবং কার্বন ডাই-অক্মাইড উহাতে দ্রবীভূত হইয্া যায়। তাই 
এই জল থর জল। বর্ণ বা কূপের জলে অতিরিক্ত পরিমাণ লবণজাতীয় পদার্থ 
ব্রবীভৃত থাকিলে তাহাকে খনিজ জল বলে। ব্রবীভূত লবণজাতীয় পদার্থের জন্ত 



2008 ৃ্ রসায়ন-দ্বিতীয় খণ্ড 

ইহার স্বাদ বিভিন্ন রকমের হয় এবং অনেক সময় এই জল স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী 
বলিয়া বিবেচিত হয়। খনিজ জলে অতিরিক্ত সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকিলে স্বাদ 
লবণাক্ত (5811716 20০1), পোডিয়াম ও লিথিয়াম বাই-কার্বনেট থাকিলে ক্ষার 

স্বাদ (911581116 ৪51: )১ কার্বন ডাই-অক্মাইভ থাকিলে অস্ত্র স্বাদ (2০1771099 

৮৪০7), সোডিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের সালফেট থাকিলে তিক্ত স্বাদ (01666 

৪০) হয়। ইহ] ছাড়াঃ খমিজ জলে হাইড্রোজেন স।লফাইড, সোডিয়াম ও 
পটাপিয়াম সালফাইড (15672610 ৪৫: ), ফেরাস বাই-কার্বনেট (008156866 

26), আয়োডিন ও আয়োডাইভ লবণ (1901772 52০) এবং ক্ষারীয় 
সিলিকেট (511156905 ৪16] ) দ্রবীভূত থাকিয়! বিভিন্ন নামের খনিজ জল উৎপন্থ 

করে। বন্ধনীর মধ্যে এইরূপ জলের নাম দেওয়া হইয়াছে । 

কার্বন মনোক্সাইড (02100 750150%109 ) 

কার্বন ও জিঙ্ক অক্মাইডের মিশ্রণ উত্তপ্ত করিয়া ল্যাসৌ! (1,8550776 ) 1766 

খুন্টাবধে কার্ধন মনোক্মাইভ গ্যাস প্রথম তৈয়ারী করেন। অপ্রচুর বাযুতে কাবন 
ষ্ু 

পুড়িলে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়। ইহা! মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে. বিশেষ পাওয়।'যায় না। 
কয়লার উনানে যে নীলাভ শিখ! দেখ! যায় তাহ! উৎপন্ন হয় বাযুতে কার্বন মনো- 
ক্লাইডের দহনের জন্য । কোল গ্যাস, ওয়াটার গ্যাস, প্রডিউসার গ্যাস, ব্রাষ্ট ফানেস 

হইতে নির্গত গ্যাসে কার্বন মনোক্পাইড থাকে । 

কার্বন মনোক্সাইডের প্রস্ততি 

(1) কার্বন হইতে-_অপর্যাপ্ত বাঁয়ুতে বা অক্িজেনে কাবন পোড়াইলে কাধন 
মনোকাইড উৎপন্ন হয়। 

20 + 02 ৮৮200 

জিঙ্ক অক্সাইড, আয়রন অক্সাইড ইত্যাদির সহিত কার্বন মিশাইয়া উত্তপ্ত করিলে 
কার্বন মনোক্াঁইভ পাওয়া যাঁয়। ধাতব অক্সাইড বিজারিত হইয়া ধাতুতে 
পরিণত হয়। 

21000 40 72227 0০0 

ঢ০50৪+ 30 ₹5 25০ + 300 

(2) কাবন ডাই-অক্সাইড হইতে- -লোহিত-তপ্ত কার্বন, জিঙ্ক, আয়রনের 
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উপর দিয়া কার্বন ডাই-অক্মাইড গ্যাস প্রবাহিত করিলে উহ বিজারিত হইয়া কাৰন 

মনোক্সাইডে পরিণত হয়। 
00%* + 0 - 200 
0002 ++ 22 0০0) 4200 

002 + ও নল 00 + 560) 

একটি লোহার নলে কাঠকয়ল। রাখিয়। চুল্লীতে তীব্র উত্তপ্ত কর! হয়। নলের 
এক প্রান্ত দিয়! শুষ্ক কার্বন ডাই-অক্সাইভ গ্যাস উত্তপ্ত কাঠকয়লা'র উপর দিয়! ধীরে 

পীরে প্রবাহিত করা হয়। নলের অপর প্রান্ত দিয় কার্ধন মনোক্সাইড এবং 

জু 

্্্ অথ ক? ০ পপ ২ 

ইউ টি সস ২ ট ২২২২ স্ পা এসি ২২ 

পোজ ২২ জিরা 5. 2 এ 
এ 

চিত্র 5-কাবধন ডাই- অক্সাইড বিজারিত কবিখ। কাবণ্ন মনোক্সাইড প্রস্ততি 

অপরিবর্তিত কার্বন ভাই-অক্মাইভ নির্গত হয়। নির্গত গ্যাসমিশণকে কষ্টিক পটাস 

দ্রৰণের মধ্য দিয়। পরিচালনা করা হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড গাস কিক পটাস 

দ্রবণে শোষিত হয় এবং কার্বন মনোক্সাইড জলের অপসারণ দ্বারা গ্যাসজারে 

সংগ্রহ করা হয়। 

(3) ফরমিক আ্যাসিড ও অক্মালিক আ্যাসিড হইতে ঃ ল্যাবরেটরীর 
পদ্ধতি-_ফরমিক আযাসিভ তীব্র ঝীঝাল গন্ধমুক্ত, বর্ণহীন তরল পদার্থ। গাঢ় ও উষ্ণ 
সালফিউরিক আযাসিভ ইহার অণু হইতে জল শোষণ করিয়া ইহাকে কার্বন মনোক্সাইডে 

পরিণত করে । | 

ঢ.000লা 1 ন,50+ ₹ 8৯০ + 00 + চ250, 
ফরমিক আসিড 

ফরমিক আযাসিডের সোডিয়াম লবণ অর্থাৎ সোডিয়াম ফরমেট হইতেও এইরূপে 
কার্বন মনোক্সাইড পাওয়া যায়। গাঢ় সালফিউরিক অআ্যাসিড সোডিয়াম ফরমেট 

হইতে ফরমিক আাসিড নির্গত করে এবং উহার অণু হইতে জল শোষণ করে। 
ন.000% + 75905 _ ল.0008+18530, 
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অক্মালিক আযাসিড বর্ণহীন সোদ্দক কেলাস। উত্তপ্ত ওগাঢ় সালফিউরিক, 

আাসিডের সহিত কিক্রিয়ায় ইহার অণু হইতে জল শোধিত হয় এবং কার্বন মনোক্মাইড 
ও কার্বন ভাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। 

00907 

| +75304 00 + 005 +37550 + 7590: 
00073, 2750) 

অক্সালিক আসিড 

ল্যাবরেটরীতে এই বিক্রিয়! দুইটির সাহায্যে কার্বন মনোক্সা ইড প্রস্তুত করা হয়। 
কার্বন মনোক্মাইড উৎপাদনে সালফিউরিক আযাসিডের কোন পরিবর্তন হয় না। 

কিন্তু উৎপস্ন কার্বন মনোব্াইভ দ্বার ইহ! বিজারিত হইয়া! খুব সামান্য পরিমাণ সালফার 
ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। 

॥ ঢ,50+00 ₹ লু,0 + 3০0১ + 005 
পরীক্ষা 8.16. বিন্দুপাতী ফানেল ও নির্গম-নলযুক্ত একটি গোলতঙল 

ফ্লাঙ্কে গাঢ় সালফিউরিক আযাসিভ লইয়া উহাকে 1002 সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত 

কর। বিন্দুপাতী ফানেল হইতে ফোটা ফোঁটা করিয়। ফরমিক অ্যাসিড উত্তপ্ত 

চিত্র 51- ফরমিক আসিড হইতে 'ল্যাববেটরীতে কারন মনোক্সাইড ওছ্ত্তি 

গাঢ সালফিউরিক আ্যাসিডের উপর ফেল। ফরমিক আ্যাসিভ বিযোজিত হইয়া 
কার্বন মনোক্সাইডে পরিণত হয়। নির্গত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসকে গাঢ় কঠিক 
পটাশ ভ্রবণের মধ্যে পরিচালিত করিয়া জলে অপসারণ ছার! গ্যাসজারে 

সংগ্রহ কর। সালফিউরিক অআ্যাসিডের বিজারণের ফলে সামান্ত সালফার 



কার্বন ও উহার অক্সাইড 209 

ভাই-অল্সাইড ও কার্বন ভাই-অক্সাইভ উৎপন্ন হইলে তাহা! কণ্টিক পটাস ভ্রবণে 
শোযিত হয়। 

পরীক্ষ। ৪.1. অক্সালিক আাঁসিভ হইতে কার্বন মনোক্সাইড প্রস্তত করিতে 

হইলে গোলতল ফ্লাঙ্কে অক্মালিক আযাসিডের চূর্ণ কেলাস লও । বিন্দুপাতী ফানেল 

হইতে গাঢ় সালফিউগ্িক আ্যাসিভ ঢালিয়। মিশ্রণটি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত কর (প্রায় 

বিজুপপাতী হালে 
৬৮ 

্* গাটি কাজ্টিক্ পড়ো দ্রবণ 

€ রঃ মু 

চিত্র 5৪-_-অস্মালিক আসিড হইতে ল্যাবরেটরীতে কাবন মনোক্মাইড প্রস্তুতি 

60০ সেট্টিগ্রেড )। উৎপন্ন কার্বন মনোক্মাইভ ও কার্বন ডাই-অক্সা ইডের মিশ্রণ গা 
কিক পটাস দ্রবণের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া জলের অপসারণ দ্বার কার্বন 

মনোক্সাইড গ্যাসজারে সংগ্রহ কর। কারবন ডাই-অক্মাইড কষ্টিক পটাস দ্রবণ 
শোধিত হয়। | 

শু গ্যাস পাইবার জন্য ফস্ফরাস পেপ্টক্সাইডের মধ্য দিয়! প্রবাহিত্ত করিয়া! পারছ 
অপসারণ দ্বার! ইহু। সংগ্রহ করা হয়। 

(4) পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড হৃইতে--পটাপিয়াম ফেরোসাঁয়া- 
নাঁইডের কেলাসকে গাঁড় সালফিউরিক আাসিড দিয়া উত্তপ্ত করিলে বিশুদ্ধ কার্বন 

মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়। 

1, ঢ০(0)৪ +6€673590++6177320)-527230++-7990+ 

+3(0বান্,),90,+60০ 
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কার্বন মনোক্সাইডের ধর্ম_ 
ভোৌত ধর্ম-_0) কার্বন মনোক্মাইভ বর্ণহীন, স্বাদ হীন মৃদু গন্ধবিশিষ্ট গ্যাস। 
(11) কার্বন মনোক্সাইড জলে অদ্রাব্য | 

(01) ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস। শতকরা 0:06 ভাগ কার্বন মনোক্সাইড 
মিশ্রিত বায়ু কিছুক্ষণ প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে মৃত্যু হইতে পারে। 

রাসায়নিক ধর্ম_(1) বায়ুর অক্সিজেনে ইহা! নীল শিখা সহ জলে এবং কার্বন 

ডাই-অক্সাইড গ্যাঁস উৎপন্ন হয়। 
200 + 00575 2002 

পরীক্ষা 8. 18. কাধন মনোক্সাইডের গ্যাসজারে একটি জলম্ত শলাক1 প্রবেশ 

করাও । শলাক। নিভিয়। যায় কিন্তু গ্যাস নীলাভ শিখায় জবলিতে থাকে । গাসজার 

ঠাণ্ডা হষ্টুলে উহাতে চুনজল মিশাইয়া নাড়। চুনজল ঘোলাটে হয়। 

কয়লার উনানে অনেক জময় নীল শিখ! দেখা যায়। উহ1 কার্বন মনোক্সাইডের 
জলনের ফলে উৎপন্ন হয়। উনানের নীচে পধাপ্ত বায়ু থাকায় কয়লার কার্বন পুড়িয়। 

কার্বন ডাই-অক্নাইডে পরিণত হয়। এই কার্বন ডাই-অক্সাইভ অতি উত্তপ্ত কয়লার 

মধ্য দিয়! উপরের দিকে উঠিবার সময় কার্বন মনোক্সাইডে বিজারিত হয়। উনানের' 
উপরের দিকে এই কার্বন মনোক্সাইভ বায়ুতে নীল শিখ! সহ জলে এবং কার্ধন ডাই- 
অক্মাইডে পরিণত হয়। বিক্রিয়ার সমীকরণগুলি নিম্নরূপ | 

০ ++ 0 ৯ 005 

0০05 + 0755 200 

2009 + ০0, _ 200, 

(11) কার্বন মনোক্সাইভ একটি শক্তিশালী বিজারক ভ্ব্য। তীব্র উত্তপ্ত কতক- 

গুলি ধাতব অক্মাইডকে বিজারিত করিয়া ধাতুতে পরিণত করে এবং নিজে কার্বন 
ডাই-অক্মাইডে জারিত হয়। ধাতব অক্সাইড হইতে অক্সিজেন অপসারিত হয় এবং 
কার্বন মনোক্সাইডে অক্সিজেনের অনুপাত বৃদ্ধি পায়। 

250 +:009 75524+005 
০20 +, ০509 2. ৫ + 0০0 

75205 ++ 300 7-25 2756 + 3008 

2০১০ +₹ 009 5 ৮০৮ + 002 
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উত্তপ্ত (5500) ফেরিক অক্সাইড ও ক্রোমিক অক্সাইডের মিশ্রণের (প্রভাবক ) 
উপস্থিতিতে ইহা গ্বীমকে বিজারিত করে । 

১0 + 00 ০ নুও 4008 

(81) কার্বন মনোক্সাইভ প্রশম অক্সাইড । অতিরিক্ত চাঁপে কার্বন মনোক্সাইড 

গ্যাসের মধ্যে কঠিন কষ্টিক সোডাকে 200০ সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ধ করিলে সোডিয়াম 

ফরমেট উৎপন্ন হয় । 

00)47180077-17.00908 

(৫%) কার্ধন মনোক্সাইড কতকগুলি যুত যৌগ (90416107. ০0900008000 ) 

গঠন করে। ৮ 

কার্বন মনোক্সাইড ও ক্লোরিনের মিশ্রণকে স্র্যালোকে রাখিলে কিংবা সক্রিয় 

চারকোল প্রভাবকের উপর দিয়। প্রবাহিত করিলে কার্বনিল ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। 

কাবনিল ক্লোরাইড বিষাত্ত, বর্ণহীন গ্যাস। ইহার নাম ফস্জিন ( 61395800০ )। 

00 + 015 7- 0০096012 

কার্বন মনোক্সাইড ও সালফারের বাপ্পের মিশ্রণকে উত্তপ্ত টিউবের মধ্য দিয়া 

প্রবাহিত করিলে কার্বনিল সালফাইড উৎপন্ন হয়॥। কার্বনিল সাঁলফাইভ একটি 

বর্ণহীন গ্যাস। 

00) + ১735 00০১ 

সামান্ উত্তপ্ত চূর্ণ নিকেল, আয়রন প্রভৃতি ধাতুর সহিত ইহা ধাতব কার্বনিল- 
যৌগ গঠন করে। 

বা? + 4009 ৯ টং (50) (নিকেল কার্বনিল_তরল ) . 

ঢ০ + 500 7৮ দু€ (00)3 (আগফ্রন পোণ্টাকার্বনিল-_-তরল) 

(৮) হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডযুক্ত বা! আযামোনিয়ামুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইডের 

দ্রবণ কার্ধন মনোকজাইড গ্যাস শোষণ করে। 080, 00, 2750 সংকেতবিশিষ্ট 

যৌগ গঠিত হয়। 

পরীক্ষা! ৪. 19. কার্বন মনোক্সাইডের গ্যাসজারে আযাসিডযুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইড 
দ্রবণ মিশাইয়! নাড়। গ্যাসজারটি জলের মধ্যে উপুড় করিয়া! ঢাকৃনি সরাও। জল 
উঠিয়া! গ্যাসজার ভি হইয়া যায় । 
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পরিচায়ক পরীক্ষ। 
(2) কার্বন মনোক্সাইড বায়ুতে নীল শিখ! সহ জলে। উৎপন্ন গ্যাস (কার্বন ডাই- 

'অক্মাইড ) চুনজল' ঘোলাটে করে। 
হাইড্রোজেন গ্যাস বামুতে নীলাভ শিখার জলে । কিন্তু সেক্ষেত্রে উৎপন্ন গ্যানীয় 

পদার্থ ( গ্বীম ) চুনজল ঘোলাটে করে না। 
(৫) কার্বন মনোক্সাইড আ্যাপিডযুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইড দ্রবণে শোধিত হয়। 
বাবহার-_ 

() ওয়াটার গ্যাস ( কারন মনোক্াইভ ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ), প্রডিউসার 

গ্যাস ( কার্ মনোক্সাইড ও নাইক্রোজেনের মিশ্রণ) রূপে জালানী ঘরটা হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। শিং" ্ 

(11) ধাতু নিফাশনে বিজারক দ্রব্যরূপে ইহা! ব্যবহৃত হয়। 

(1 ফরমেট লবণ এবং ফস্জিন গ্যাপ ইহার সাহাষ্যে প্রস্তুত করা হয়। 

(1৮) ওয়াটার গ্যাসরূপে মিথাইল আযালকোহল প্রস্কৃতির জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।. 

কার্বন মনোক্সাইডের আয়তন-সংঘুতি নির্ণয় 
পবীক্ষা। 8. 20. একটি অংশাঙ্কিত ইউডিয়োমিটার টিউবে পারদের উপর শির্ি্ট। 

আয়তনের কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস সংগ্রহ কর। মনে কর, কার্বন মনোক্সাইডের 

আয়তন £ ০.০. ও সহিত প্রায় দ্বিগুণ আয়তনের অক্সিজেন মিশ্রিত কর এবং 

গ্যাস মিশ্রণের মোট আয়তন লক্ষ্য কর। মনে কর, 

ইহা % ০০.। টিউবটি পাবদ পাত্রে ববাব প্যাডের উপর 
চাপিয়া ধরিয়। প্রাটিনাম তারের সাহায্যে গ্যাসমিশ্রণে 

ভড়িস্ফুলিঙ্গ চালন! কর। বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই- 
অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। শীতল হইলে টিউবটি রবার 
প্যাড হইতে আল্গ৷ করিয়া গ্যাসমিশ্রণের আয়তন লক্ষ্য 

কর। মনে কর, ইহা 2 ০.০.1 ইহা উৎপন্ন কার্বন 

ডাই-অক্সাইড এবং অব্যবহ্হত অক্সিজেনের মিশ্রণ । টিউবের 

চিত্র 59-_কাৰণন মনোক্সা নীচ হইতে এক টুক্রা কঠিন কষ্টিক পটাস উহার মধ্যে 
ইডের আয়তন-সংযুতি নির্ণয় প্রবেশ করাও। কার্বন ডাই-অক্মাইভ কমিক পটান দ্বারা 
শোধিত হয় এবং আয়তনের সঙ্কোচন ঘটে । টিউবে অবশিষ্ট গ্যাস অক্সিজেন, ইহার 
'আয়তন লক্ষ্য কর। মনে কর, এই আয়তন ৫ ০. 0.1 
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ইউডিয়োমিটার টিউবের মধ্যের ও বাহিরের পারদতল সমান রাখিয়! গ্যাসের 

আয়তন মাঁপিতে হয়। 

কার্বন মনোক্সাইডের আয়তন - 4 ০.০. 

মিশিত অক্সিজেনের আয়তন-( %--) ০.০ 

উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইডের আয়তন _ (৫--9) ০.০. 

ব্যবহৃত অক্সিজেনের আয়তন (%--20--% ০.০. 

স্থতরাং % ০.০. কার্বন মনোক্সাইভ (-%-2) ০.০ অক্সিজেনের সহিত যুক্ত 
হুইয়া (2-:2) ০.০ কার্বন ভাই-অক্সাইভ উৎপন্ন করে 1 প্রকৃত পরীক্ষায় দেখা 
যায় যে, আয়তনের অন্তপাত-_- 

22 (97-27-2028 0272 052 2 52. 

অতএব, 2 আয়তন কার্বন মনোক্সাইড 1 আয়তন অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়! 
2 আয়তন কার্বন ডাই-অক্মাইভ উৎপন্ন করে। কিন্তু 2 আয়তন কার্বন ভাই- 

'অক্সাইডে 2 আয়তন অক্সিজন আছে। কারণ, কার্বন ডাই-অক্সাইডে সমায়তন 

অক্নিজেন থাকে। ইহার অর্ধেক অর্থাৎ ] আয়তন অক্সিজেন আগিয়াছে যে 
অক্সিজেন গ্যাস যোগ কর! হইয়াছে তাহ! হইতে। 

হুতরাং বাকি 1 আয়তন অক্সিজেন আছে 2 আয়তন কার্বন মনোক্সাইডে। 

অতএব, কার্বন মনোক্সাইডে উহার অর্দেকে আয়তনের অক্সিজেন 
আছে। 

কার্বন ভাই-অল্মাইভ ও কার্বন মনোন্সাইভের ধর্ম .ও বিক্রিয়াগুলির বিস্তৃত বিবরণ 
উল্লেখ করা হইয়াছে । শিষ়ে উহাদের ধর্মগুলির তুলনা! করিয়া দেখান হইল । বিক্রিয়া- 

গুলির শর্ত ও সমীকরণ যথাস্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে। 

কারন ডাই-অক্মাইভ কার্বন মনোক্সীইভ 

(৫) বর্ণহীন গ্যাস, বায়ু অপেক্ষা ভারী; (৫) বর্ণহীন গ্যাস, বায়ু অপেক্ষা সামান্য 
জলে সমায়তনে দ্রাব্য | ভারী; জলে প্প্রায় অদ্রাব্য। গ্যাঁসটি 

বিষাক্ত । 

(11) দাহ কিংব1 দহনের সহায়ক নহে। (1) দাহা গ্যান। বায়ুতে নীল শিখা সহ 

কিন্ত জগস্ত ম্যাগনেপিয়াম, পটাসিয়ামের জলে। 

জলনে সাহায্য করে। 
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(11) অআ্যাসিভীয় অল্মাইড। জলীয় 

দ্রবণে ছি-ক্ষারিক কার্বনিক আযাঁসিড উৎপন্ন 

হয়। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সহিত 
কানেট ও বাই-কার্বনেট লবণ উৎপন্ন 

করে। 

(1%) উচ্চ তাপমাত্রায় জারক দ্রব্য। 

উত্তপ্ঠ ম্যাগনেসিয়ামকে ম্যাগনেসিয়াম 

অক্সাইডে জারিত করে। 

(৮) চুনজল ঘোলাটে করে। 

(৮1) কান যুত-যৌগ গঠন করে না । 

(৬11) কম্টিক সৌঁভা ব| পটাঁশ দ্রবণে 

শোধিত হয়| 

রসায়ন-_ছ্বিতীয় খণ্ড 

কারন মনোক্সাইভ 
(111) প্রশম অক্সাইভ; ক্ষারের সহিত 

ক্রিয়া নাই। কিন্তু চাপে ও উত্তপ্ত 
অবস্থায় কঠিন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের : 

সহিত সোডিয়াম ফরমেট লবণ উৎপন্ন 
করে। 

(৮) উচ্চ তাপমাত্রায় বিজারক দ্রব্য। 

উত্তপ্ত ধাতব অক্মা ইভকে ধাতুতে বিজারিত 
করে। 

(ঘ) টুনজলের সহিত কোন বিক্রিয়! 
করে না। 

(1) কার্বনিল ক্লোরাইড, ধাতব কার্ধনিল 
ইত্যাদি যুত-যৌগ গঠন করে। ্ 

(৬1) হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড মিশ্রিত 
কিউপ্রাস ক্লোরাইড দ্রবণে শোবিত হয় । 

অনুশীলনী ৪ 
1, বছুরূপতার সংজ্ঞা লিখ। কার্বনের চারিটি রূপভেদ্রে নাম লিখ এবং দুইটি 

রূপভেদের দুইটি করিয়! ব্যবহার লিখ । 
1, 1060106 002 600 211090:005, 8106 200 21100007010 1010)5 

0 ০21001) এ 106176101) ০ 81585 6৪০1) ০৫ 0০ ০0: 0165০ 21109601910 

10105. | 77, ৯. ৪২৪0, 1964 ) 1965 (001000.) ] 

2, এইরূপ ছুইটি মৌলিক পদার্থের নাম কর যাহার্দের বন্ুরূপত1 আছে। এই 

রূপভেদগুলির নাম লিখ। যে কোন একটি মৌলের ছুইটি রূপভেদের প্রস্তুতি বর্ণন! 
কর এবং উহাদের বৈশিষ্ট্পূর্ণ ধর্ম লিখ।' রূপভেদ দুইটি যে একই মৌলিক পদার্থের 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ তাহ! কিরূপে প্রমাণ করিবে? 

2. 72006 ছে 9150701065 13101 63156 হয 21109600010 6010005 220 
50265 186 00650 (01025 216. 
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[0550119০ 05০ 01610915002 9£ 002 0০ 911900095 ০0৫ 012 0: 0009৩ 

61610761015 2120 17001701010 50075 0£ 05০. 0150176019151756 01000100155 0£ 012০ 

০ 211096001010 000185. [০স/ 0৪2 500. 510৬৮ 0780 00656 21০ 6০ 01075 

01 6106 53000 2161791) ? 

[লন 5. ছু] 1962 (00001) ] 

3. গ্যাস শোষণ করিবার এবং পদার্থের অবাঞ্চনীয় রডীন দ্রব্য দূৰ করিবার জন্ত 
অঙ্গারের ব্যবহার বর্ণন। কর। ্ 

ও, 9100৬ 01) 10925 0£ 01810981101 65011068905 20. 01 

12179011756 0170051121512 00100101100 17000015, 

4 চারকোলের বিভিন্ন রূপ কিকি? উহাদের ধর্ম ও ব্যবহার লিখ । 
4. ৬196 912 00০ 010621206 ৮21190155 0£ 010210০0921? 90865 00০ 

[01091616521 0525 04 01781050921, 

. 5. লযাবরেটরীতে কার্বন ডাই-অক্সাইড কিন্পে প্রস্তত কর! হয়? ইহার *চারিটি 
ধর্ম এবং দুইটি ব্যবহার লিখ । কি অবস্থায় কার্বন ডাই-অক্সাইড চারকোল এবং 

ক্যালসিয়াম কার্ধনেটের সহিত বিক্রিয়া করে ? কি কি পদার্থ উৎপন্ন হয়? 

5. [0৬ 19 0919012 010য:106 72091001000 19001856015? 5996 

₹00. 009001620 10009109055 809 চ০ 9509 01 072 £25, [70021 918 

0901501010103 2100 101) 10861550105 90925 ০8010020 010%:106 22206 10) 

(৪) 01091509981) (0) ০9101770 ০21017262 ? [ল. ১ চ900- 19615 1966 ] 

6. প্রমাণ করিবার জন্য পরীক্ষা বর্ণনা কর £- 

(৫) কার্বন ভাই-অক্সাইডে কার্বন আছে, (৮) উচ্চ তাপমাত্রায় কার্বন ডাই- 
অক্মাইড একটি জারক দ্রব্য (০) কার্বন ডাই-অক্মাইড জলে দ্রাব্য এবং জলীয় দ্রবণ 

আযালিভ-ধর্মী, (৭) ইহ। ক্ষার দ্রবণে দ্রাব্য। 
6. [9০500192  %70171106065 [0 91707 096 ০8900 01010 

(৪): 501781179 ০81900) [ন, 9. 1969 (00220)] (০) 15 210. 93:10151005 ৪8০0 

2 1)101 61002150016 0০) 25 501016 10 ৪65] 8100 002 90100100 25 

৪০1010১) (0) 15 50191101৩ 11 911911.1 

7. মার্বেল হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্ততিতে লঘু সালফিউরিক আযাসিড 

ব্যবহৃত হয় না কেন বল। 

1. [01910 আঃ 01106 50101505006 8010 1506 0520. 10: 0:609.0108 

০817900, 0193106 17012017081016. 

14 (২য় খও) 
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8. একটি পরীক্ষা! বর্ণনা করিয়া দেখাও যে কার্বন ভাই-অক্সাইডে উহার সম- 

আয়তনের অক্সিজেন আছে। 

8. 102501192 21) 20617170176 105 চ1)101) 10 081) 7০ 5001) [009 

091101) 0103106 00102110515 0৮ ৮010006 0£ 02 £€া). 

(7. ৯. 17,5202. 1963 (00100, 3 1967 ) 

9. কার্বন ডাই-অক্সাইডের শিল্প-প্রস্তুতি বর্ণনা কর। চুন-চুল্লীর বর্ণনাযুক্ত চিত্র 
অকণ কর। 

9. 1095211102 10101605052. ০0700001019] 01:0081201017 0৫ 0915017 

0105106) 51%11)5 2, 18061150 5150001) 01 00০ 1011). 

[নু ০. 7820, 1962 7 1965 (০0201. ; 1966 ] 

10. ল্যাবরেটরীতে কার্বন মনোক্সাইভের প্রস্ততি বর্ণনা কর। কার্বন ডাই- 
অক্মাইডের সহিত কার্বন মনোক্সাইডের ধর্মের তুলনা কর। 

10. 165011192 €1)61015199158110] 01 0211000 0200005106 1011) 19150198601. 

(07019912 10০ 19019210123 01 081710017) 20010051000 ৬৮161) 01096 0£ 081 000 

01050100. |. 5. চস] ১ 1962 (00100) ; 1963 ; 1966 (0020.) ) 1970] 

11. কার্বন মনোক্পাইডের প্রধান ধর্মগুণ্ল বর্ণনা! কর। 

(8) নাইট্রোজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইভের ছুইটি গ্যাসজার, (1) হাই- 

ড্রোজেন এবং কার্বন মনোক্সাইডের ছুইটি গ্যাঁসজার, (11) কার্বন মনোক্সাইড এবং 

কার্বন ভাই-অল্সাইডের দুইটি গ্যাস-জারের মধ্যে কিরূপে পার্থক্য বুঝিতে পারিবে? 
11. 50৪6০ 00০ 10000169106 15985619105 01 08100, 10092002106. [নু0 

৮0010 500. 01501617151) 026ভ/ ০21) 

(1) 9 85 1815 001769,11711)6 1910000], 2100. ০91000 0109য106,. 

(11) 09 £95 1915 ০01091101100 1) 01050] 2190 ০81007 100105105. 

[ল, 9, ছু আও. 1963] 
(111) ছে £95 1215 ০017691111765 02102 10010%106 210 520) 

0195006 ? 

12. কার্বন ভাই-অক্মাইডের ওজনমাত্রিক সংযুতি নির্ণয়ের একটি পরীক্ষা বর্ণনা 
কর। ৃ 

কার্বন ডাই-অক্মাইডের -ওজনমাত্রিক সংযুতি নির্ণয়ের একটি পরীক্ষায় 018 গ্রাম 
কার্বন হইতে 066 গ্রাম কার্বন ভাই-অক্প'ইড উৎপন্ন হয়। পরীক্ষালন্ধ এই ফল 
হইতে কিরূপে গ্যাসটির সঙ্কেত নির্ণয় করা যায় লিখ । 
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12. 10280010620 2010100212৮ 05 1010 006 00200091610) ০5 
71215196০0৫ 58170012 0102010:6 1085 7০ 02601001160. 

[1 21) 2য02101106776 00 06621770100 0102 5000100516101) 105 ৮০161) ০: 

০81007) 10106 10 ৮95 0000 020 066 £. 01 ০817902) 0103006 525 

00091060100] 018 £. 01 0810010. ঢা0]2 00191250116 570৬ 190৬৮ (182 

8010012, 01 61০ £95 17085 17৩ 0০00০০0, লু. ৩. ঢল 1963] 

; 19, কার্বন মনোক্সাইভে উহার অর্ধআয়তন অক্সিজন আছে, ইহা! দেখাইয়া 

একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর। এই ফল হইতে কিরূপে গ্যাসটির সন্কেত নির্ণয় করিবে? 
গ্যাসটির আপেক্ষিক ঘনত্ব 14। 

13, 102901:102 10516 10772 102 510/20. 11896 ০2002 70017006 

০0107091175 10216 105 ০0৬) ৮০0111]120 0: 036৩0. ৪100৬ 170০ 000 1010770119, 

06 002 885 ০৪ 92 09৫0০20 110108 0015 1650107 26 02105 £ গাও 0086 

165 121801%0 92105165195 14. [ল, ১, 00, 1964] 

14. নিয়ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলি কিরূপে ঘটাইবে তাহা লিখ £__ 

(৪) কার্বন ভাই-অক্সাইডকে কাবন মনোক্সাইডে এবং কাবন মনোক্সাইডকে 

কার্বন ডাই-অক্মাইডে, 

*:%৮) সোডিয়াম কার্বনেটকে সোডিয়াম বাই-কার্বনেটে এবং সোডিয়াম বাই- 

| কার্বনেটকে সোডিয়াম কার্বনেটে, 
| (০ কার্বন মনোল্পাইভ ও কার্বন ডাই-অল্সাইডের মিশ্রণকে সম্পূর্ণরূপে 
(1) কার্বন মন ক্াহিভে এবং (0) কাবন ডাই-অক্সাইডে। 

14,770 70010 5০00 000৮016, 

(৪) ০8105012 0105610 1060 09710012 000170য106 8100 ৮102-৮61:59 

[ নু. 9, 7810, 1966 (00100) ১ 1970 (00200) ] 
| 
| (6) 9০01070 ০9/500266 1000 5০000 10108000806 800 ৮1০67 

গড, [7 5. চুষা, 1961] 

(০ 2 1001য6016 06 081002 1001505%106 8170 08171011016 

০0100019015 1560১ (1) ০9100. 20001903100, (1) ০৪100 0105192 ? 

15. চিত্র সহ অগ্রিনির্বাপক যন্ত্রের নীতি ব্যাখ্যা কর। 
15. 72%01510 61) ও, 0191900 0176 01011901016 01 4. 806. 65:01080151821 

(51, ১, 8200 1967 7 1970 (00929.)] 

16. কার্বন-চক্র সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

| 
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16. ৬1166 2. 01161 20001111606 06 081001০5০16. | 

[. 5. 100, 19627) 1966 (000100:) | 

1গ. কার্বনেট এবং বাঁই-কার্বনেটের উপর তাপের প্রভাব এবং লঘু. খনিজ- | 

আযাসিডের ক্রিয়া সমীকরণ সহ বর্ণনা কর। কার্মনেট এবং বাই-কার্বনেটের মধ্যে 
কিরূপে পার্থক্য করিবে ? 

17. 1095010119০) 10) ০002610175) 0100 20006 0 1062 8100 01170 

107117012] 20105 01 0217150922665 210 1010917901005. [700৬7 ৮০৪] 5০০ 

01501077151) 2. ০8119010260 11010 ৪. 10102100790? 

18. নিম্নক্ষেত্রে কি ঘটে তাহ! সমীকরণ সহ বর্ণনা কর £ 

(৪) ক্যালসিয়াম কার্বনেট উত্তপ্ত করা হইল। 

(০) সোডিয়াম বাই-কার্বনেট উত্তপ্ত করা হইল। 
(০) কষ্টিক সোড। দ্রবণে অতিরিক্ত পরিমাণ কারন ডাই-অক্মাইড রবি 

কর! হইল। র 

(৫) চুন-জলে অতিরিক্ত পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইভ নি করা গল ঢা 
উৎপন্ন দ্রবণকে তারপর উত্তপ্ত করা হইল। ূ 

(৪) উত্তপ্ত কার্বনের উপর দিয়! কার্বন ডাই-অক্মাইড প্রবাহিত করা হইল। ৃ 
(8 কার্বন ডাই-অক্সাইডপূর্ণ গ্যাস-জারে জলস্ত ম্যাগনেসিয়াম প্রবেশ করান, 

হইল। 

(£) উত্তপ্ত ফেরিক অক্সাইডের উপর দিয়া কার্ন মনোল্সাইড পরিচালিত 

কর! হইল। 

(0) গাঢ় সালফিউরিক আযাসিডের সহিত সোডিয়াম ফরমেট উত্তপ্ত কর! 

হইল। ্ 
() কার্বন মনোক্সাইভ এবং ক্লোরিনের মিশ্রণ হুর্যালোকে রাখা হইল । 

() সোভিয়াম কার্বনেটের গাঢ় দ্রবণে কার্বন ডাই-অক্সাইভ প্রবাহিত কর! 

হইল। 
18, 102500156,) ৯16) ০00901005) 139 1190505 1761 

(৪) ০81010]0 ০8170172615 1069.060, 

(5) ৪০101 010210010965 15 1062060, 
(০) 08001) 0198%109 15 1925590 1060 0809010 $009, 50110107) 

€8089115 ০০ 2০93৯, 
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(0) ০2100110509 15 7095590 100 11772 52021: £18009115 60 

65655 210 06 195016106 50106100 15 1)০2050১ [নু 9, 1970 (000200.)] 

(০) ০৪100. 010%100 15 7029520. 05০1: 790 [006 ০211001), 

(6) 8 01502 ০৫ 001001176 072500910]0 19 110501620 110 2181: 0£ ০2150 

0103000, [চা, ৩. 1970 (0022.)] 
(2) 62:05010, 20017005179 15 7085590. ০0৮61: 128090. 20710 05100, 

(0) 50010] 20201910015 ড7210700. 102 0020. 90101900710 ৪.০19, 

(1) 8৪. হটো2০ 01 0215012000100য100 900 013101:11)0 15 2%009520 

(0 5010115180 

(1) ০2:5092 0109301025 15 78359017002 0010021)617650 30196102 

0 5001000 ০2100090, 

19. (৪) ডোলোমাইটে, এবং (০) 20800৯১ 04 (07)১-এ কার্বন ডাই- 
অক্মাইডের শতকর! মাত্র! নির্ণয় কর। 

719. 0810012650৫ [701:5200955 06 0005 হয (৪) ৫01010100, 

(০) 20800৪১ 08. (01702. | £১05. (9) 47"8% (9) 25549 ] 

20. 5 গ্রাম শুফ সোভিয়াম বাই-কাঁধমেট উত্তপ্ত করিয়। কত গ্রাম শু্চ সোডিয়াম 
কার্বনেট পাওয়া যাইবে ? 

৪. 20. ব0স/ 2221) ঠাোঃ১ 0৫ পচ 9041010, ০21790186 0210 102 00621000 

05৮ 1596105 5 £. 0৫ থু 50৫10] 10109001906 ? [ £95. 315 গ্রাম ] 
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হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ও ক্লোরিন 
(775070201 010107199 ৪100. 01010111760) 

হাইড্রোজেন ক্লোরাইভ 

বিজ্ঞানী প্রিস্টলী 1:72 খুস্টাব্জে সমুদ্রের লবণ হইতে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড 
তৈয়ারী করিয়। উহার নাম দিয়াছিলেন “সামুদ্রিক আযসিড” (£0001960 2০10 )। 

1810 খুস্টাব্দে হাম্ফ্রে ডেভি ইহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিয়া ইহার নাম দেন 

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড । ইহার জলীয় দ্রবণ আযাসিডধর্মী, এই দ্রবণকে হাইড্রো- 
ক্লোরিক আসিড বল! হয়। 

জীবদেহের পাক্যক্ত্রে আঁসিডের লঘু জলীয় দ্রবণ থাকে। আগ্নেয়গিরি হইতে 
নির্গত গ্যাসের মধ্যে সময় সময় এই গ্যাস পাওয়া যায়। প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে 
এই আযাসিডের লবণ পাওয়া যায় । ইহাদের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড ও পটাসিষ্তাঁধ 

ক্লোরাইড উল্লেখযোগ্য । 

সোডিয়াম ক্লোরাইড-_ইহা সাধারণ লবণ বা খাছ লবণ। সমুদ্রের জল, 
লবণের খনি ও লবণ-হ্ুদ্, এইগুলি সোডিয়াম ক্লোরাইডের উৎস। গ্রীক্ষগ্রধান দেশে 

সমুদ্রের নিকট বড় বড় কিন্ত অগভীর পুকুর কাটিয়া উহার মধ্যে সমুদ্রের জল রাখা 
হয়। ্ুর্য-তাপে ও বাযু-প্রবাহে জল বাস্পায়িত হয় এবং দ্ুবণ ক্রমশঃ গাঁ হইতে 

থাকে। যথোপযুক্ত গাঢ় হইলে সোডিয়াম ক্লোরাইভের স্কটিক পৃথক হুইয়! পড়ে 
এবং ফিল্টার করিয়া পৃথক কর! হয় এবং শু কর! হয়। শীতপ্রধান দেশে সমুদ্রের 
জলকে শীতল করিয়া! আংশিকভাবে বরফে পরিণত কর! হয়। বরফ পৃথক হুইয়! 

দ্রবণ ক্রমশঃ গাঢ় হয় এবং পরে সোভিয়াম ক্লোরা ইডের স্কটিক পৃথক হয়। 

এই সোডিয়াম ক্লোরাইড অবিশ্ুদ্ধ। বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রস্ততির জন্য 

উহার সংপৃক্ত জলীয় দ্রবণের মধ্যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস পরিচাপিত ক? 
হয়। বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইভডের স্কটিক পৃথক হয়। ফিল্টার করিয়া অবশেষকে 

গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আ্যাসিভ দিয়! ধৌত করিয়া শুফ করা হয়। অতঃপর 
ইহাকে তীব্র উত্তপ্ত করিলে শুফ ও বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়। 
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বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইভ স্বচ্ছ, কেলাসিত কঠিন পদার্থ। ইহা! জলে দ্রাব্য এবং 
ইহার গলনাঙ্ক 80101 সোডিয়াম ক্লোরাইড খুবই প্রয়োজনীয় যৌগিক পদার্থ। 

সোডিয়াম, ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক আযাঁসিড, সোডিয়াম কার্ধনেট, কষ্টিক সোডা, 

সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট, সোডিয়াম সালফেট ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পদার্থগুলির 
শিল্প-প্রস্তুতির প্রধান উত্স সোভিয়াম ক্লোরাইড । খাদ্য হিসাবে, মুপান্রে উজ্জল 

প্রলেপ দিতে, খাগ্ঠ-সংরক্ষণে, সাবান তৈয়ারীতে ইহ! ব্যবহৃত হয় । 

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড প্রস্তুতি 
(1) ক্লোরাইড লবণ হুইতে-কোন ধাতব ক্লোরাইডকে গাঢ় সালফিউরিক 

আাসিড দিয়! উত্তপ্ত করিলে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস নির্গত হয়। হাইড্রোজেন 

ক্লোরাইড সালফিউরিক আযাসিভ অপেক্ষা) অধিক উদ্বায়ী বলিয়া! লবণ হইতে ইহ! 
সালফিউরিক আাসিড দ্বার নির্গত হয়। 

2াবহতো + 7590, »₹ ১50, + 270] 
২1601, + নু,50, » 1890. + 2750 
21019 + 375১0 5  £১1505048+ 67761 

»এ (2) সংশ্লেষণ-পন্ধতিতে-_-হাইডৌজেন ও ক্লোরিনের মিশ্রণের পছনে হাই- 

ড্রোজেন ক্লোর'ইড উৎপন্ন হয়। বর্তমানে এই পদ্ধতিতে হাইডোজেন ক্লোরাইডের 

শিল্প-প্রস্ততি কর! হয়! 

[19101575770 

পরীক্ষা! 9.1. ল্যাবরেটরীর পদ্ধতি__সোডিয়াম ক্লোরাইড ও গাঢ় সালফিউরিক 
আালিডের মিশ্রণ উত্তপ্ত করিয়! ল্যাবরেটরীতে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড তৈয়ারী কর! হয় । 
তাপমাত্রা অনুসারে বিক্রিয়াটি ছুই ধাপে ঘটে। 150 _200০ সেন্টিগ্রেডে সোডিয়াম 

বাই-সালফেট ও হাইড্রোঙ্জেন ক্লোরাইড উৎপন্ন হয় । 
201+7,50,- িহ790,+701 

তাপমাত্রা 50০0০ সেট্টিগ্রেডের উধের্ব হইলে সেডিয়াম ক্লোবাইডের সহিত উৎপঙ্ণ 

লোডিয়াম বাই-সালফেটের বিক্রিয়া ঘটে। ফলে আরও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এবং 

সোডিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়। 

19600141917 ১0)+-51৭89১0)4+4+ 130 

ল্যাবরেটরীতে দ্ল্প উত্তাপের সাহায্যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড তৈয়ারী কর! 
হয়। 
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একটি গোলতল ফ্লান্কে কিছু সোডিয়াম ক্লোরাইভ লইয়া কর্কের সাহায্যে ফ্লান্কের 

সৃখে একটি দীর্ঘনাল ফানেল ও একটি নির্গম-নল লাগাও । নির্গম-নলের অপর প্রান্ত 

একটি বোতলের মুখের মধ্য দিয়া গাঁ সালফিউরিক আযাসিডের মধ্যে ডুবান। 

বোতলের অপর মুখে যুক্ত একটি বাকান নল একটি শুঞ্ গ্যাসজারের প্রায় নীচ পর্বত্ত 

প্রবেশ করান আছে। ফ্লাস্কটিকে তারজালির উপর বসাইয় স্ট্যাণ্ডের সহিত আটকাও। 

শ্বীর্ঘনাল ফানেলের মধ্য দিয়। গাঢ় সালফিউরিক আযাসিড ঢালিয়। দাও । লক্ষ্য রাখিবে, 

ফানেলের শেষ প্রান্ত ষেন আযাসিডে ডুবান থাকে । সোডিয়াম ক্লোরাইডের সহিত 

মা অয্যা্িনড 

চিত্র ১০--ল্যাববেটরীতে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড প্রস্তুতি 

গাঢ় সালফিউরিক আযাসিড মিশিলে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস নির্গত হইতে আরম্ত 
করে। অতঃপর ফ্লাস্কটিকে খুব সামান্য উত্তপ্ত 'কর। নির্গত হাইড্রোজেন ক্লোরাইড 

গাঢ় সালফিউরিক 'আযাসিভের মধ্য দিয় প্রবাহিত হইয়া শুফ হয়। বায়ুর উধবণপসারণ 

সবার! গ্যাসজারে ইহ! সংগ্রহ কর। গ্যাসজার হাইড্রোজেন ক্লোরাইভে পূর্ণ হইয়াছে 

কিন! বুঝিবার জন্য আামোনিয়াম হাইড্রক্সাইডে একটি কাচ-দণ্ড ডূধাইয়া উহ! 
গ্যাসজারের মুখে ধর। সাদা! ঘন ধোয়া! উৎপন্ন হইলে বুঝিবে যে গ্য।সজারটি 

হাইড্রোজেন ক্লোরাইডে পূর্ণ হইয়াছে। 
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জলীয় দ্রবণ প্রন্তুতি-__হাইড্রোজেন ক্লোরাইড জলে খুব দ্রাব্য। এজন্য 

্রাঙ্ক হইতে নির্গম-নলের মধ্য দিয়া এই গ্যাস সরাসরি জলে দ্রবীভূত করা 
হুয় না। কারণ, গ্যাস খুব তাড়াতাড়ি দ্রবীভূত 
হইবার ফলে ফ্লাস্কে শূন্যতার সৃষ্টি হইলে জল নল 
বাহিয়। উত্তপ্ক ফ্লাঙ্কে প্রবেশ করিয়া বিস্ফোরণ 

ঘটাইতে পারে। বিক্রিয়া-ফ্লান্কের সহিত যুক্ত 
নির্গম-নলটি কর্কের মধ্য দিয়! একটি খালি ফ্রাস্কে 

প্রবেশ করান হয়। খালি ফ্রান্কটির মুখে আরেকটি 
নির্গম-নল থাকে । এই নির্গম-নলের শেষ প্রাস্তে 

একটি ফানেল যুক্ত করিয়! ফানেলটি একটি বীকারে চিত্র 91_ হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের 

জলের সমতলে রাখা হয়। বিক্রিয়া-্লাস্ক হইতে জলীয় দ্রবণ এন্ভতি 
নির্গত গ্যাস খালি ফ্লাঙ্কের মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়। ফানেলের মধ্য দিয়! 

বীকারের জলে দ্রবীভূত হয়। এইরূপে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ 
উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণকে হাইড্রোক্লোরিক আাসিড বলে। 

». হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের ধর্ম 
ভীত ধর্ম-_() হাইড্রোজেন ক্লোরাইড একটি বর্ণহীন ও ঝঝাল গম্ধযুক্ত কু গ্যাস। 
(7) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বায়ু অপেক্ষা ভারী এবং আর ৰায়ুতে ইহা! 

ধুমাফিত হয়। 

(111) ইহ জলে খুব দ্রাব্য। প্রমাণ অবস্থায় 1] আয়তন জলে প্রায় 507 আয়তন 

গ্যাস ত্রবীভূত হয়। ইহার ভ্রাব্যত! ফোয়ার! 

পরীক্ষার সাহাধ্যে দেখান যায় । 

পরীক্ষা 9.2. একটি শুফ গোলতল ফ্রান্কে 

2 | শুফ হাইড্রোজেন ক্লোরাইড পূর্ণ কর। ফ্লান্ষের 

| য় সটপক্কযুঙ্জ মুখে কর্কের সাহায্যে একটি স্টপকযুক্ত কাচ- 
১3/নীললিউলা্।. নল লাগাও। একটি পাত্রে নীল লিটমাস 
উট চিস্িও জনে 

ডি | মিশ্রিত জল লও। ফ্লাঙ্টকে উপুড় করিয়! 

22252 এন্সপভাবে রাখ যেন কাচ-নলের বাহিরের 
প্রান্ত নীল জলে ডুবান থাকে । ফ্রাঙ্কটি শীতল 

চিত্র ৪2--কোয়ার। পরীন্ষ। 
জল দরিয়। ঠাণ্ডা কর। নীল জল কাচ-নলের 
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মধ্য দিয়! ফ্লান্কে গ্রবেশ করে এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাঁইডের সংস্পর্শে উহার বর্ণ লাল 
হয়। হাইড্রোজেন ক্লোরাইড জলে ভ্রবীভূত হয় এবং ফ্লান্তের ভিতরের চাপ কথিয়া 
যাওয়ায় বাহিরের নীল জল ফ্লান্কের ভিতর ফোয়ারার আকারে ছড়াইয়। পড়ে । সঙ্গে 

সঙ্গে নীল লিটমাস দ্রবণের বর্ণ লাল হইয়! যায়। 

এই পরীক্ষার সাহায্য জানিতে পার-_ 

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড জলে খুব দ্রাব্য এবং ইহার জলীয় দ্রবণ 
আ্যসিড-ধর্মী। 

রাসায়নিক ধর্ম__(1) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড দাহা নয় এবং অন্ত পদার্থের 
দহনে সহায়তা করে না। 

পরীক্ষা 9.3. হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের গ্যাসজারে একটি জলন্ত শলাক প্রবেশ 
করাও! দেখ, জলন্ত শলাকা নিভিয়! যায়, গ্যাসও জলে ন1। 

(2) আযাসিড ধর্ম-_হাইড্রোক্রোরিক আাসিভ একটি এক-ক্ষারিক আ্যাসিড। 

ইহ্ঠীতে আসিডের সমস্ত ধর্ম আছে। যথা, 
(1) ইহার জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাস লাল করে (পরীক্ষা 9.2. ) এবং 

১ (11) ক্ষারকের সহিত ইহা লবণ ও জল উৎপন্ন করে। রর 

ক্ষারক + আামিড রি লবণ + জল 
ঘর০ল শা 709 এ 901 4 7509 

কষ্টিক সোড। হাইড্রোক্লোরিক আসিড সোভিয়াম ক্লোরাইড জল 
080 + 2701 ল 00, + নু5০0 
কিউপ্রিক অক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক আযসড কিউপ্রিক ক্লোরাইড জল 
250 রি 270 টে হ]52+ ছ5০0 
জিন্ক অক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক আসিড জিন্ক ক্লোরাইড জল 
080077) + 20 ল্ 09015 + 2750 
ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্লোরিক আাসিড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইচ্ জল 
হাইড্ুক্মাইড 
চ০১05 . + 670 - 25015 + 3ল,0 
ফেরিক অক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক আযসিভ ফেরিক ক্লোরাইড জল 
বান ,071 + 70] ল নি! +ঁ 720 
আ্যামোনিয়ামা * হাইড্রোক্লোরিক আমিড আমোনিঘ়াম জল্ 

হাইড্রল্সাইড ক্লোরাইড 

পরীক্ষা! 9.4. একটি হাইড্রোজেন ক্লৌরাইভপূর্ণ গ্যাসজারের মধ্যে আযমোনিয়াম 
হাইড়ক্মাইডে সিক্ত একটি কাচ-দণ্ড ধর। আ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা ধোয়! 

উৎপন্ন হয়। 
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আযামোনিয়া গ্যাসের সহিত ইহ! কেবলমাত্র আামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করে । 
এসম্পর্কে 5.8, নং পরীক্ষ। (104 পৃষ্টা ) দেখ । টান *+701-17500 

(111) কার্বনেট ও বাই-কার্বনেট হইতে ইহ! কার্বন ভাই-অক্সাইড নির্গত করে। 
ব৪,008+-21701-2াবথ501+ ল,0+005 
0৪00১421701 0501,+17,0+005 

পরীক্ষা! 9.5. একটি টেস্ট-টিউবে সোডিয়াম কাবনেট বাঁ বাই-কাবনেট লইয়া 

উহাতে লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড মিশাও। বুদৃবুদ্ আকারে গ্যাস শিরগত হয় এবং 

নির্গত গ্যাস চুন-জল ঘোলাটে করে। 
(৮) জিঙ্ক, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, আলুমিনিয়াম ইত্যাদি অনেক দাতু হাইডো- 

ক্লোরিক আযাসিভে দ্রবীভূত হইয়! হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত হয়। এছ সঙ্গে ধাতুগুলির 
ক্লোরাইভ লবণ উৎপন্ন হয়৷ 

?,12701- 7২+20015 (জিঙ্ক ক্লোরাইড ) 

1/5+-27701-175+148015 (ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ) 
চ০+27701-175-+ ০012 (ফেরাস ক্লোরাইড) 
2£১1+-01701-3775+2481015 ( আযালুমিনিয়াম ক্লোরা ইভ ) 

পরীক্ষ। 9.6. একটি টেস্ট-টিউবে লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযসিড লইয়া! উহাতে 

কয়েকটি জিঙ্কের ছিব.রা ফেলিয়। দাঁও। বুদ্বুদ আকারে গ্যাস নির্গত হয়। গ্যাসের 

মধ্যে জ্বলস্ত শলাক! ধর। গ্যান নীলাভ শিখায় জলে। স্থতরাং নির্গত গ্যাস 

হাইড্রোজেন | 

(3) হাইড্রোক্লোরিক আ্যাসিডের জারণ-__গাঢ় হাইড্রোক্রোরিক 
আযাসিডকে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্মাইড দ্বার! উত্তপ্ত করিলে ইহ! জারিত হইয়া ক্লোরিন 

গ্যাস উৎপন্ন হয় | এই সঙ্গে ম্যাঙ্গানাস ক্লোরাইড ও জল উৎপন্ন হয়। 

0054+4101-1001,+-27504+0 
এই পদ্ধতিতে ল্যাবরেটরীতে ক্লোরিন গ্যাস তৈয়ারী করা হয়। 

সাধারণ তাপমাত্রায় পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট হাইড্রোক্লোরিক জ্যাসিভকে 

ক্লোরিনে জারিত করে। পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাঙ্গানাস ক্লোরাইড ও জল 
উৎপন্ন হয়। 

27000,+-16701-2014+-20015+-8750+505 
(4) দিলভার ও লেড লবণের জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড মিশাইলে 

উহাদের সাদ! ক্লোরাইড লবণ অধঃক্ষিপ্ত হয়। 
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/১াব০, ++ লুটে 5280. + লু, 
সিলভার নাইদ্রেট. হাইড্রোক্লোরিক সিলভার ক্লোরাইভ নাইদ্রিক আযাসিড 

আযসিড 

200১5 + গলে 55015 +  2লব08 
লেড নাইট্রেট হাইডরোক্লোরিক লেড ক্লোরাইড নাইদ্রিক অ)াসিড 

আাঁসিভ 

সাদা সিলভার ক্লোরাইড আযামোনিয়াঁম হাইড়ুক্লাইভে জটিল লবণ উৎপন্ন করিয়] 

ভ্ববীভৃত হয় । ££0011+2ান+07-[88(73)51011+2750 

লেড ক্লোরাইভ গরম জলে দ্রাব্য। 

হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের শিল্প-প্রস্তরতি 

(1) সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে-বড় লোহার পাত্রে সাধারণ লবণ 

ইনি; রি? রঃ 
ক্ষোল্তস্তছ্ শর লাতজ 

উত্যস্প (প্রায় ০০০ সেন্টিগরেড) টিং চিত 
জচান্িডেল্ জলীগ্ ভ্রলখে 

চিত্র ০3- সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে ভাইড্রোক্লোরিক আযসিডের শিল্প-প্রস্ত্তি 

( সোডিয়াম ক্লোরাইড) ও গাঢ় সালফিউরিক আাসিডের মিশ্রণ লইয়! প্রায় ০00০ 

সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত কর! হয়। হাইড্রোজেন ক্লোরাইড নির্গত হয়। 

2ব501+7590+-15550:+2ন তে 

নির্গত হাইড্রোজেন ক্লোরাইড কুগুলী নলের মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়া শীতল হয় 

এবং তাঁরপর কোক (০০%০)-পূর্ণ স্তস্ভের মধ্য দিয়! প্রবাহিত হয়। ইহাতে হাই- 
ড্রোজেন ক্লোর!ইড ধুলিকণা গ্রভৃতি হইতে মুভ্ত' হয়। গীতল ও ধুলিকণ।মুক্ত হাঁই- 
ড্রোজেন ক্লোরাইড অতঃপর কতকগুপি পাত্রে জলে দ্রবীভূত হইয়! হাইড্রোক্লোরিক 
'আযাসিভ উৎপন্ন হয়। 
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(2) সংশ্লেষণ-পদ্ধতি--এই পদ্ধতি বর্তমানে অধিক প্রচলিত। হাইড্রোজেন ও 

ক্লোরিন সরাসরি যুক্ত হইয়া হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উত্পন্ন হয় । 
7১401, ₹ 20] 

প্রায় সমান আয়তনের হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন (হাইড্রোজেনের পরিমাণ একটু 

বেণী রাখা হয়) ছুইটি নলের মধ্য দিয়! দিলিকা-নিমিত একটি কক্ষে পরিচালিত 
করিয়া দহন করা হয়। এই কক্ষটিকে দাহ-কক্ষ (০0001 9056102. 01321706] ) 

চিত্র 04--সংশ্লেষণ-পদ্ধতি 

বলে। দহনের ফলে হাইড্রোজেন ক্লোরাইভ উৎপন্ন হয় এবং দাহ-কক্ষ হইতে 

নির্গত হইয়া! হিম-কক্ষে প্রবাহিত হইয়। শীতল হয়। শীতল গ্যাসকে অত:পর 

জলধারার সাহায্যে দ্ুবীভূত করিয়৷ হাইড্রোক্লোরিক আ্যাসিডের ভ্রবণ তৈয়ারী 

কর! হয়। 

তড়িৎ-প্রণালীর সাহায্যে কষ্টিক সোডার শিল্প-প্রস্তুতিকালে উপজাত ভ্রব্যরূপে 

হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন পাওয়! যায়। এই সংশ্লেষণ-পদ্ধতিতে তাহা ব্যবহার 

করা হয়। 

হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের আয়তন-সংঘুতি 
বিশ্লেষণ বা সংশ্েমণের সাহায্যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের আয়তন-সংযুতি নির্ণয় 

কর! হয়। 

বিশ্লেষণ-পদ্ধতি (:05150081 [:05555 ) 

পরীক্ষা! 9.7. পরীক্ষার জন্য চিত্রে প্রদশিত যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটিকে 
ভোগ্টামিটার (০15579665) বলে। ইহাতে তিনটি পরস্পরযুক্ত কাচ-নল 
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আছে। পার্খশনল দুইটি অংশাঙ্ষিত এবং উহ্বার্দের উপরের প্রান্ত স্টপ-ককযুক্ত। এই 

নল দুইটির তলদেশে রবার কর্কের মধ্য দিয়! দুইটি কার্বন-দও প্রবেশ করান আছে। 

একটি কার্বন-দগড বাটারীর অপরা-মেরুর সহিত যুক্ত এবং ইহা! অপরা-তড়িত্দ্বার বা 
ক্যাথোড | ০৪0১০৭০ )। অপর কার্বন-দগুটি ব্যাটারীর পরা-মেরর সহিত যুক্ত এবং 

ইহা! পরা-তড়িং-ছার বা আনোড (2006) | যন্ত্রের মধ্যের নলটির উপরেব অংশ 

ফানেলের আকারে থাকে । ফানেলের মধ্য 

দিয়! গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আযসিড ঢালিয়া 

যন্্রট আার্সডে ভর্তি কর। স্টপ-কক দুইটি 

বন্ধ করিয়া! তড়িৎ-প্রবাহ চালন! কর। হাই- 

ড্রোক্লোরিক আযাসিড বিশ্লিষ্ট হয়। ক্যাঁথোডে 

একটি বর্ণহীন গ্যাস নির্গত হুইয়! পার্থনলে 

সঞ্চিত হয়। আযানোডে সবুজাভ হলুদ বর্ণের 

একটি গ্যাস নির্গত হইয়া! হাইড্রোক্লোরিক 

আযাসিডে দ্রবীভূত হইতে থাকে, সেজন্য এ. 

পার্বনলে নির্গত গ্যাস প্রথম দিকে সঞ্চিত হয় 

না। স্টপ-কক খুলিয়! ক্যাথোড-নলের গ্যাস 

বাহির করিয়। দাও । এই গ্যাস হাইড্রোজেন, 

চিত্র ০০. হাইড্রোক্লোরিক আসিডের কারণ ইহা বায়ুতে নীলাভ শিখায় জলে। 

তড়িৎ-বিশ্লেষণ আযনোড-নলের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাপিড 
যখন উৎপন্ন গ্যাসটি ্'রা সংপৃক্ত হয়, তখন এ গ্যান নলে সঞ্চিত হয়। স্টপ-কক 

খুলিয়া গ॥াস বাহির করিয়। দ্াও। এই গ্যস যে ক্লোরিন তাহার প্রমাণ, গ্যাসের বর্ণ 

সবুজাভ হলুদ এবং ইহা সার্চ আয়োডাইভ কাগঞ্জের ( পটাসিয়াম আয়োডাইভ ও স্টার 

দ্রবণে সিক্ত ফিল্টার কাগন্জ ) বর্ণ নীল করে। 

অতএব, কার্বন তড়িং-ছ্বারের সাহায্যে গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আযাঁসিভের তড়িৎ- 
বিশ্লেষণে ক্যাখোডে হাইড্রোজেন এবং আযানোডে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয়। 

নলের হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড ক্লোরিন গ্যাস ছারা! সংপৃক্ত এবং এই আ্যাসিড 

দ্বারা পার্্নল দুইটি পূর্ণ অবস্থায় পূর্বের ন্যায় তড়িৎ-প্রবাহ চালনা কর। কিছুক্ষণ পরে 
লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, ক্যাথোঁডে সঞ্চিত হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন এবং আযানোভে 

সঞ্চিত ক্লোরিন গ্যাসের আয়তন সমান । 
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অতএব প্রমাণিত হইল যে হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডে সমান আয়তনের হাই- 
(ড্রোজেন ও ক্লোরিন আছে। 

পরীক্ষা! 9.8: একটি বিশেষ ধরনের [্য-নলের এক বাহুতে ছুইটি স্টপ-কক 

আছে। স্টপ-কক দুইটির মধ্যবর্তা অংশ অংশাস্কিত। 

[-নলের অপর বাহুর নীচের দিকে আরেকটি 

স্টপ-কক লাগান আছে। প্রথম বাহুর স্টপ-কক 

দুইটির মধ্যবর্তী অংশান্কিত স্থান পারদের অপসারণ 

দ্বারা বিস্তুদ্ধ ও শুষ্ক হাইজ্রোজেন ক্লোরাইড দ্বার! 

পূর্ণ কর। এই বাহুর বাঁকি অংশ এবং অপর 

বাহুটি তরল সোডিয়াম পারদ-সংকর (5০৫10 

৪10816900 ) দ্বারা পূর্ণ কর। এখন প্রথম বাহুর 

নীচের স্টপ-ককটি খুলিয়া দিলে হাইড্রোজেন 

ক্লোরাইড গ্যাস সোডিয়াম পারদ-সংকরের সংস্পর্শে 

আসে। বিক্রিয়ার ফলে গ্যাসের আয়তন কমিয়। ই 

যায় এবং একটি কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়া চির 
শেষ হইলে যন্ত্রটি শীতল কর। অতঃপর ছুই বাহুর সোডিয়াম পাবদ-সংকর পদ্ধতি 

সোডিয়াম পারদ-সংকর একই সমতলে আনিয়া গ্যাসের আয়তন লক্ষ্য কর। দেখ, 
অবশিষ্ট গ্যাসের আয়তন পরীক্ষার পূর্বের গ্যাসের আয়তনের অর্ধেক । অবশিষ্ট গ্যাস 
হাইড্রোজেন। কারণ, ইহ। বাষুতে নীলাভ শিখায় জলে। 

অতএব, হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডে উহার অধ-আয়তন হাইড্রোজেন গ্যাস আছে । 
এই পরীক্ষার ফল হইতে বল! যায় যে 2 আয়তন হাইড়োজেন ক্লোরাইডে ] 

আয়তন হাইড্রোজেন আছে। আবার, 9. . নং পরীক্ষার ফল হইতে দেখ যাঁয় যে 

হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডে সমান আয়তনের হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন আছে। ন্ৃতরাং, 
উপরোক্ত ছুইটি পরীক্ষা ফলাফল হইতে ইহা! প্রমাণিত হয় যে, 

ছুই আয়তন হাইড্রোজেন ক্লোরাইডে এক আয়তন হাইড্রোজেন এবং 
এক আয়তন ক্লোরিন আছে। 

সংশ্লেষণ-পন্ধতি (351006610 17190695 ) 

পরীক্ষা 9.9. এই পরীক্ষার জন্ত ব্যবহৃত ননী টির নিন্লীর 
নল একটি মধ্যবর্তা স্টপ-কক দ্বারা পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকে। কাচ-নল 
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দুইটির ছুই প্রান্তেও ছুইটি স্টপ-কক থাকে। মধ্যবর্তাঁ স্টপ-কক বন্ধ রাখিয়া একটি 
কাচ-নল হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা এবং অপরটি ক্লোরিন গ্যাস দ্বার! সম্পুণরূপে ভর্তি 
করিয়া প্রান্তের স্টপ-কক দুইটি বন্ধ কর। কাঁচ-নল দুইটির আয়তন সমান, অতএব 

সংগৃহীত হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের আয়তনও সমান 1 এখন মধ্যের স্টপ-ককটি 
থুলিয়।! গ্যাস-ছুইটিকে পরম্পরের সহিত মিশ্রিত হইতে দাঁও এবং যন্ত্রট এই অবস্থায় 

ঘরের মৃদু আলোতে রাখ। হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের মধ্যে রাসায়নিক ক্রি! 

ঘটিয়। হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়ার শেষে ক্লোরিন গ্যাসের সবুজাভ 
হলুদ বর্ণ অপৃশ্ত হইয়া যায়। মধ্যের স্টপ-ককটি খোল! রাখিয়া যন্ত্রটর এক প্রান্ত 

পারদের মধ্যে ডুবাইয়া সেই প্রান্তের স্টপ-ককটি খুলিয়া পাঁও। দেখ, পারদ যন্ত্রের 
ভিতরে গুবেশ করে ন! কিংব1 যন্ত্র হইতে কোন গ্যাস বাহিরে আসে না। অতএৰ বল! 

চিত্র 07--সংশ্লেষণ পদ্ধতি 

যায় যে বিক্রিয়ায় গ্যামের আয়তনের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। এখন স্টপ-ককচি 

বন্ধ করিয়৷ যন্ত্রটি পারদ হইতে তুলিয়া আন এবং জলের মধ্যে ডুবাইয়। পুনরায় 

ন্টপ-ককটি খুলিয়। দাও। দেখ, জল উপরে উঠে এবং কাঁচ-নল দুইটি সম্পূর্ণরূপে জলে 
ভি হইয়া যায়। সুতরাং উৎপন্ন গ্যাস জলে অত্যন্ত দ্রাব্য এবং গ্যাসের মধ্যে 

অপরিবর্তিত হাইড্রোজেন নাই । কারণ, হাইডুোোজেন জলে অদ্রাব্য। দ্রবণের সামান্য 

অংশ লইয়া! উহাঁতে পটাসিয়াম আয়োডাই৬ দ্রবণ মিশাও__ আয়োডিন নির্গত ভয় 

না। তুতরাং ইহাতে ক্লোরিন অবশিষ্ট নাই। দ্রবণ আযাসিড-ধর্মী ; ইহার সহিত 

সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ মিশাও-_সাদ। অধঃক্ষেপ পড়ে। এই অধঃক্ষেপ নাইট্রিক 
আযাসিডে অদ্রাব্য কিন্তু আমোনিয়াতে দ্রাব্য। সুতরাং এই দ্রবণ হাইড্রোক্রোরিক 
আাসিড। অতএব, হাইড্রোজেন এবং .ক্লোরিন সম্পূর্ণরূপে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডে 
পরিণত হইয়াছে এবং উৎপন্ন হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের আয়তন উক্ত গ্যাস দুইটির 
মিলিত আয়তনের সমান । 

সুতরাং, এক আয়তনের হাইড্রোজেন এবং এক আয়তনের ক্লোরিন যুক্ত- 
হইয়! দুই আয়তনের হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। 

আণবিক সংকেত 
পরীক্ষার কল হইতে জান! যায় যে একই চাপে ও তাপমাত্রায়, 
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4 আয়তন হাইড্রোজেন ও 1 আয়তন ক্লোরিন যুক্ত হইয়া 2 আয়তন হাইড্রোজেন 
ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। 

মনে কর, 1 আয়তন হাইড্রোজেনে % সংখ্যক অণু আছে। আযাভোগাড়োর 

প্রকল্প অন্্সারে একই চাপে ও তাপমাত্রায় সমায়তন গ্যাসে সম-সংখ্যক অণু থাকে। 

সুতরাং 1 আয়তন ক্লোরিনে অণু-সংখ্য। %, এবং 2 আয়তন হাইড্রোজেন ক্লোরাইডে 

অণু-সংখ্যা 2%। 

অতএব, 2 অণু হাইড্রোজেন ক্লোরাইভ গঠিত হইয়াছে % অণু হাইড্রোজেন ও %- 

অণু ক্লোরিনের সংযোগে, 

বা, 2 অণু হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গঠিত হইয়াছে 1 অণু হাইড্রোজেন ও 1 অণু 
ক্লোরিনের সংযোগে, 

বা, 2 অণু হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গঠিত হইয়াছে 2 পরমাণু হাইড্রোজেন ও 2 
পরামাণু ক্লোরিনের সংযোগে । কারণ, হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন ছি-পরমাণুক | " 

স্থৃতরাং, ] অণু হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গঠিত হইয়াছে 1 পরমাণু হাইড্রোজেন ও 

1 পরমাণু ক্লোরিনের সংযোগে | 

অতএব, হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সরল সংকেত, 7011 

মনে কর, ইহার আণবিক সংকেত (101): যেখানে 4 একটি সরল পূর্ণ সংখ্য!। 
গ্যাসের আপেক্ষিক ঘনত্ব (771) 1825, অতএব ইহার আণবিক গুরুত্ব 

(2 ৮1825) বা 3651 

ক্তরাং (1301)5- 365 

বা, (1 4-355)225 395, বা এল], 

অতএব. হাঁইড্রোজেন ক্লোরাঁইভের আণবিক সংকেত, 73011 

ক্লোরাইড লবণ (010:1169) 
হাইড্রোক্লোরিক আযসিড এক-ক্ষারিক আযাসিভ। ইহার প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন 

পরমাণু ধাতু বা ধাতুর ন্যায় ব্যবহারী মূলক দ্বার! প্রতিস্থাপিত হইয়া যে যৌগিক পদার্থ 
উৎপন্ন হয় তাহাকে ক্লৌরাইড বলে। যথা, 

সোডিয়াম ক্লোরাইভ (501), ক্যালসিয়াম ক্লোরাইভ (0৪01৮-ছুই অধু 
আযাসিডের ছুইটি চ-পরমাণু একটি দ্বিষোজী ০৪-পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে ), 

ফেরাস ক্লোরাইড (550,), আালুমিনিয়াম ক্লোরাইড (4১101১--তিন অণু আসিডের 

তিনটি [ন-পরমাণু একটি ত্রি-যোজী £1-পরমাণু হার! প্রতিস্থাপিত হইয়াছে )। 
15-( ২য় খণ্ড) 
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প্রস্তরতি--() কতকগুলি ধাতুকে ( যথা_-2, 148, ঢ€ ) লঘু হাইড্রোক্লোরিক 

আযাপিডে দ্রবীভূত করিলে উহাদের ক্লোরাইড লবণ উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়া ও সমীকরণের . 

জন্য 219 পৃষ্ঠ! দেখ । 

(1) ধাতুর অক্মাইভ, হাইডরক্সাইড ব! কার্বনেট লবণকে হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডে 

দ্রবীভূত করিলে উহাদের ক্লোরাইভ লবণ উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়া ও সমীকরণের জন্য 

218 পৃষ্ঠ দেখ। 

উৎপন্ন ক্লোরাইডগুলি প্রতিক্ষেত্রে দ্রবণে থাকে । দ্রবণ ফিল্টার করিয়া বাম্পীভূত 

করিলে ক্লোরাইড লবণগুলি কঠিন অবস্থায় পাওয়! যায়। 

(71) অত্রাব্য ক্লোরাইডগুলির প্রস্ততির জন্য ধাতুর দ্রাব্য লবণে হাইড্রোক্লোরিক 
আাপিভ মিশান হয়। অদ্রাব্য ক্লোরাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। ফিল্টার করিয়া অবশেষ 

ধৌত ধরিয়া শুষ্ত কর! হয়। সমীকরণের জন্য হাইড্রোক্রোরিক আযাসিডের সহিত 
সিলভার নাইদ্রেট ও লেড নাইট্রেটের বিক্রিয়া! দেখ, পৃষ্ঠা 220। 

() শুফ ক্লোরিন গ্যাস বা হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের মধ্যে ধাতুকে উত্তপ্ত করিয়! 

সাধারণতঃ অনার্র ক্লোরাইড প্রস্তত কর! হয়। 

241+6701- 975+241015 (আ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ) 

21 1901, -281015 
2 + 2701-1নু5 +205 (জিঙ্ক ক্লোরাইড ) 

দা 1012 7 220015 

7০ + 2701 - ্ঃ +ছ50]5 (ফেরাস ক্লোরাইড ) 

2৩ ++ 3015 » 2605 (ফেরিক ক্লোরাইড ) 

ধর্ম_(1) ক্লোরাইডগুলি সাধারণতঃ সাদা বা বর্ণহীন কেলাসিত কঠিন পদার্থ, 

জলে দ্রাব্য। ইহার কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। কিউপ্রিক ক্লোরাইড (08012, 

2.0) এবং ফেরাস ক্লোরাইভ (55019, 4750) সবুজ। ফেরিক ক্লোরাইড 
(৪015, 650) হলুব বর্ণের কঠিন পদার্থ। সিলতার ক্লৌরাইভ অনিয়তাকার 
পদার্থ; স্ট্যানিক ক্লোরাইড (9০05) এবং লেড টেট্রাক্রোরাইড (0১014) তরল 

পদার্থ। 280) 5501 (মারকিউরাস ক্লোরাইভ ), 02015 (কিউপ্রাস, 

ক্োরাইড )জলে অব্রাব্য। লেড ক্লোরাইড ঠাণ্ড! জলে অদ্রাব্য কিন্তু ফুটন্ত জলে ভ্রাব্য। 

(9) উত্তপ্ত করিলে সোদক ক্লোরাইডগুলি সাধারণতঃ কেলাস-জল ত্যাগ করিয়! 
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অনার্জ লবণে পরিণত হয়। কিন্তু কতকগুলি আবার বিযোঁজিত হইয়া! অক্সাইডে 

পরিণত হয় । 

0801,, 67,090 70৪01, + 650 
সোদক ক্যালসিয়াম অনার ক্যালসিযাম 

ক্লোরাইড ক্লোরাইড 

15015 57320) »14000) 12701 + 57050 

সোদক ম্যাগনেসিয়াম মাগনেসিযাঁম 

ক্লোরাইড অক্সাইড 

2(41015) 01750)) -4১120)5 16570 79750) 

সোদক আযালুমিনিয়াম 'আলুমিনিয়াম 

ক্লোরাইড অন্সাইড 

(11) ক্লোরাইডগ্রলিকে গাঢ় সাঁগফিউরিক আসিড দিয়! উত্তপ্ত করিলে হশই- 
ড্রোজেন ক্লোরাইড নির্গত হয় এবং গাঁ সালফিউরিক আাসিভ ও ম্যাঙ্গানিজ ডাই- 

অক্সাইড মিশাইয় উত্তপ্ত করিলে ক্লোরিন গ্যাস নির্গত হয়। উদাহরণ ও সমীকরণের 

জন্য 21 এবং 231. পৃষ্ঠা দেখ। 

» 'ব্যবহার_ সোডিয়াম ক্লোরাইডের ব্যবহার পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পটাসিয়াম 
ক্লোরাইভ জমির জার-রূপে এবং পটাসিয়ামের অন্যান্ত লবণ তৈয়ারী করিতে ব্যবহৃত 
হয়। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইভ হিম-মিশ্রণ প্রস্ততে এবং অনার্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাঁইভ 

গ্যাস ও নানানিধ জৈব তরল পদার্থ শু করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সিলভার ক্লোরাইড 

ফটোগ্রাফিতে ও কাগজ-শিলে, জিদ্ক ক্লোরাইভ ঝাল! লাশাইবার জন্য, কাঠ সংরক্ষণের 

জন্য, অনার্র জিঙ্ক ক্লোরাইড গ্যাস-শোঁষকরূপে, অনার আালুমিনিয়াম ক্লোরাইড জৈব 
পদার্থের সংঙ্গেষণে ও পেট্রোলিয়াম শিল্পে ব্যবহৃত হয়। 

হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ ও ক্লোরাইডের পরিচায়ক পরীক্ষা 
() একটি টেস্ট-টিউবে ক্লোরাইভ লবণ ( যথা, সোডিয়াম ক্লোরাইড ) লইয়া 

উহাতে গাঢ় সালফিউরিক আ্যাসিভ মিশাইয়! সামান্য উত্তপ্ত করিলে হাইড্রোজেন 
ক্লোরাইভ গ্যাস নির্গত হয়। একটি কাচ-দণ্ড আযমোনিয়াম হাহিড্রক্সাইভ ভ্রবণে 
ডুবাইয়া! টেস্ট-টিউবের মুখে ধরিলে আযামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদ! ধোয়! 
উৎপন্ন হয়। 
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(1) একটি টেন্ট-টিউবে ক্লোরাইভ' লবণ লইয়! উহাতে ম্যার্গানিজ ডাঁই-অক্সাইড , 
ও গাঢ় সালফিউরিক আযাসিড মিশাইয়া উত্তপ্ত করিলে সবুজাভ হলুদ বর্ণের গ্যাস 

নির্গত হয়। এই গ্যাস স্টার্আয়োডাইড কাগজ নীল করিয়! দেয়। নির্গত গ্যাস 
ক্লোরিন। 

(1) লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড বা ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণে সিলভার 
নাইট্রেট দ্রবণ মিশাইলে সাদা সিলভার ক্লোরাইড অধংক্ষিপ্ত হয়। 

01 +48ব০* - 480] +লাব0, 
501 +40১ 2:40] 4 বাব, 

এই সাদা অধঃক্ষেপ নাইদ্রিক আসিডে অদ্রাব্য, কিন্তু আমোনিয়াম হাইড্রক্সাইডে। 

দ্রব্য; জটিল লবণ উৎপন্ন হয়। 

এ.4£01 +2াবল,0ল। লবন ১1,01+2ন,0 

হাইড্রোক্লোরিক আাসিডের ব্যবহার 
($) বিভিন্ন ধাতব ক্লোরাইড ও ক্লোরিন তৈয়ারী করিতে ইহ! ব্যবহৃত হয়। 
(1) রঞ্জন-শিল্পে, লোহার উপর টিন কিংবা জিষ্কের আস্তরণ দেওয়ার সময় লোহা 

পরিফ্ার করিতে ইহ। ব্যবহৃত হয়। 

(৫) ন্টার্চ হইতে গ্র,কোজের প্রস্তুতিতে ইহ। ব্যবহৃত হয়। 

(৮) ল্যাবরেটরীতে বিকারক হিসাবে এবং অক্পরাঁজ তৈয়ারীতে ইহা! গ্রয়োজন। 

(৬) ওধধ হিসাবেও ইহার প্রয়োগ আছে। 

ক্লোরিন 
1774 খৃষ্টাব্দে শিলে (9০1:9615 ) হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভকে ( তখন ইহাকে 

মিউরিয়েটিক আযাসিভ বল! হইত) ম্যাঙ্গানিজ ডাঁই-অক্সাইভ দিয়! উত্তপ্ত করিয়া 
ক্লোরিন গ্যাস তৈয়ারী করিয়াছিলেন এবং ইহার নাম দ্িয়াছিলেন অক্সি-মিউরিয়েটিক 
আযাসিড। 1810 খুম্টাব্ধে ডেভি (108৬5) ইহার মৌলিকত্ব প্রমাণ করেন এবং 
সবুজাভ হলুদ বর্ণের জন্য ইহার নাম ক্লোরিন ( ০:19:05-িকে সবুজ ) রাখেন। 

প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় ক্লোরিন পাওয়া যায় না। যুক্ত অবস্থায় সাধারণ 
লবণে (501), সিলভাইনে (5515136) 7:01), কান্নালাইটে (০82291116, 
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7:01, 71£019, 6750) এবং হর্ন-সিলভারে (15020951152 4201) প্রচুর 
ক্লোরিন থাকে। 

ক্লোরিন প্রস্ততি 
সাধারণতঃ দুইটি উপায়ে ক্লোরিন প্রস্তুত কর! হয় । (1) হাইড়রোক্লোরিক আযাসিড 

ও ক্লোরাইড লবণকে জারিত করিয়া এবং (2) হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড ও ক্লোরাইড 
লবণের তড়িত-বিষ্লেষণ দ্বার! । | 

(1) হাইড্রোক্লোরিক আযঁজিড ও ক্লোরাইড লবণের জারণ 
ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্জানেট, পটাসিয়াম ভাই-ক্রোমেট, 

অক্সিজেন (প্রভাবকের উপস্থিতিতে ) ইত্যাদি জারক ত্রব্যের সাহায্যে হাইড্রোক্লোরিক 
আাসিডকে ক্লোরিনে জারিত কর হয়। 

পরীক্ষা 9. 10. ল্যাবরেটরীর পদ্ধতি__গাঢ় হাইড্রোক্রোরিক আ্যাসিস্ক ও 
ম্যাঙ্গানিজ ভাই-অক্সাইভের মিশ্রণ উত্তপ্ত করিয়া ল্যাবরেটরীতে ক্লোরিন তৈয়ারী কর! 
হয়। এই পরিবর্তনে হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড দ্বারা ক্লোরিনে 
জাঁরিত হয়। 

1৬170047450] ল ৯000157-015+2750 

দীর্ঘনাল ফানেল ও নির্গম-নলযুক্ত একটি গোলতল ফ্রাস্কে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অস্কাইড 
(লও । ফ্লাঙ্কটিকে তারজালির উপর বসাইয়৷ স্ট্যাণ্ডের সহিত আটকাঁও। নির্গম-নলের 

৬ 

চিত্র 6৪-_ক্লোরিন প্রস্তুতি 

অপর প্রান্ত একটি জলপূর্ণ বোতলের এক মুখ দিয়! বোতলের মধ্যে প্রবেশ করান আছে। 
বোতলের অপর মুখ দিয়া একটি বাঁকান নল গাঢ় সালফিউরিক আযাসিডের বোতলে 
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ডুবান আছে। এই বোতলের অপর মুখ হইতে আরেকটি বাকান নল গ্যাসজারের 
মধ্যে প্রবেশ করান আছে। দীর্ঘনাল ফানেলের মধ্য দিয়া গাঢ় হ?ইড্রোক্লোরিক 

আযাসিড ঢালিয়া দাও যেন নলের শেষ প্রান্ত আযসিডে ডুবিয়! থাকে। ফ্রান্কের মিশ্রণ 

উত্তমরূপে নাড়িয়! মিশাইয়া দাও। অতঃপর ফ্রাস্কটিকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত কর। সবুজাভ 

হলুদ বর্ণেব ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয়। ইহার সহিত হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভের 

বাম্প এবং জলীয় বাম্প মিশ্রিত থাকে । নির্গত গ্যাসমিশ্রণ জলের মধ্য দিয়! প্রবাহিত 

হইবার সময় হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ জলে ত্রবীভূত হয়। কিছুটা ক্লোরিনও 
এই সঙ্গে জলে দ্রবীভূত হয়। কিন্তু ইহার ভ্রাব্যতা অপেক্ষার্ৃত কম বলিয়া জল 
ক্লোরিন দ্বারা তাড়াতাড়ি সংপৃক্ত হয় এবং ক্লোরিন গ্যাস বাহির হইয়া গাঢ় সাল- 
ফিউরিক আযাসিডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। ফলে মিশ্রিত জলীয় বাম্প উহাতে 

শোফ্তি হইয়! শুষফ হয়। শুষ্ক ক্লোরিন বায়ুর উধ্ব্ণপসারণ দ্বারা গ্যাসজারে সংগ্রহ 

কর। ক্লোরিনের সবুজাভ হলুদ বর্ণ দেখিয়া বুবিতে পারা যায় যে গ্যাসজার ক্লোরিনে 

পূর্ণ হইয়াছে । অথবা, একখানি স্টার্আয়োভাইভ কাগজ গ্যাসজারের মুখে ধরিলে যদি 
উহা! নীল হয়, তবে বুঝিবে যে গ্যাসজার ক্লোরিনে পূর্ণ হইয়াছে। 

ভ্রটব্য_-() ক্লোরিন একটি বিষাক্ত গ্যাস এবং ইহার গন্ধ খুব অপ্রীতিকর । লক্ষ্য রাঁখিনে 

ক্লোরিন গাস যেন ল্যাবরেটরীতে বেশী ছড়াইয়া ন1] পড়ে। এইজন্য পরীক্ষা্টি, “ফিউম চেম্ব।রে” 

(1729 0108707১9£ ) করা ভাল । গাস-সংগ্রহ শেষ হইলে নির্গম-নলের শেষ প্রান্ত কম্টিক সোডা 

দ্রবণে ডুবাইয়া রাখিবে। ক্লোরিন গ্যাস এ দ্রবণে শোমিত হয | 

(1) বিক্রিয়াটি দুই ধাপে ঘটে বলিশ্গী মনে কলা হয! প্রথয়ে সাধারণ তাপমান্র।য় মীঙ্গানিজ 
ট্রাই-ক্লোরাইডের দ্রবণ (ঘোর বাদামী ধর্ণ ) উৎপন্ন হম এবং পরে উত্তাপে উহ ম্যাক্জানাস ক্লোরাইড 

ও ক্লোরিনে পরিণত হয় । 

27705+870] _  20015+01,+4ন,0 
20187 2001,1+05 

21::0,+8170] » 200501,1+201,+4ন,0 
অর্থাৎ ?170১+4701] 755 70001,7+01,+27,0 

পরীক্ষা 9. 11. ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্মাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইড ও গাঁঢ 
সালফিউরিক আসিডের মিশ্রণ উত্তপ্ত করিয়াও ল্যাবরেটরীতে ক্লোরিন গ্যাস তৈয়ারী 

কর] হয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড ও গাঢ় সালফিউরিক আযাসিডের বিক্রিয়ায় 

হাইড্রোক্লোরিক আাসিড উৎপন্ন হয় এবং ইহা! ম্যাল্ানিজ ডাই-অল্সাইভ দ্বারা জারিত 
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হইয়া ক্লোরিনে পরিণত হয়। এই সঙ্গে ম্যাঙ্গানাস সালফেট ও সোডিয়াম বাই- 

সালফেট উৎপন্ন হয় । 

220142179১0) -ল 21ব8750,+270 

170024175১0) মল ৬090,4+17720+0 

2170170) - 7720)+ 001৭ 

১0১+21ব501+977,30২ ₹ 21790,+247750+255097+005 

9.10. নং পরীক্ষার ন্যায় .যন্ত্পাতি সাজাও। ফ্রাস্থে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইভ ও 

সোডিয়াম ক্লোরাইডের মিশ্রণ লও এবং দীর্ঘনাল ফানেল দিয়া গাঢ় সালফিউরিক 

আযাসিভ ঢালিয়া ফানেলের নলের শেন প্রান্ত ডুবাইয়। দাঁও। র্লাস্কটি উত্তপ্ত কর। 

ক্লোরিন নির্গত হয়। পূর্বের স্থায় বিশুদ্ধ করিয়! ক্লোরিন গ্যাসজারে সংগ্রহ কর। 

পরীক্ষা 9.12. সাধারণ তাপমাত্রায় পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ঘ্ঁরা গাছ 

হাঁইড্রোক্লোরিক আযাসিড ক্লোরিনে জারিত হয়। এই পদ্ধতিতে সাধারণ তাপমাত্রায় 

ল্যাবরেটরীতে ক্লোরিন প্রস্তুত করা যায়। 

21217401060) 72 15047217047 5,0 

15072701255 2701+ 750 
21070+470 ল 2/7001541210350) 

1077017+5,0) 525 50057570750) 

2771১0++16701 ল 214000154+2701175015+85750 

.বিন্দুপাতী ফানেল ও নির্গম-নলযুক্ত একটি ফ্লাঙ্কে পটাপিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের 

কৈলাস লও। ফানেল হইতে পটাসিয়াম 

পারম্যাঙ্গানেটের উপর ফোটা! ফৌটা৷ করিয়া তি 

গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আযমিড ফেল। ক্লোরিন 

গ্যাস নির্গত হয়। পূর্বের স্তায় বায়ুর উধ্বণ- 

পসারণ দ্বার! গ্যাসজারে ক্লোরিন সংগ্রহ কর। 

লবণজলে ক্লোরিন সামান্য দ্রাব্য, তাই লবণ- ল্লোরি 

জলের উপর ইহু। সংগ্রহ করা যায়। 

এইরূপ ব্যবস্থায় ফ্লান্কে ব্রিচিং পাউডার 

রাখিয়া তাহাতে লঘু হাইড্রোক্লোরিক 

আসিড মিশাইলে সাধারণ তাপমাত্রায় 

ক্লোরিন উৎপর্ন হয় । চিত্র €9--সাধারণ তাপমাত্রায় ক্লিন প্রস্তুতি 
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09(0001)014+2701- 015 + 08015417750 

ব্রিচিং পাউডার 

নাইট্রিক আ্যাসিড, লেড ডাই-অক্মাইড, পটাসিয়াম ভাইক্রোমেট দ্বারা গাঢ় 
হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডকে উত্তপ্ত করিলেও উহা ক্লোরিনে জারিত হয়। 

[না09৪5 + 37701 77 3001 + 2750 + 015 

2১05 + এল] - 600], + 2১0 + গ্রে 
লেড ডাই-অক্সাইী লেড ক্লোবাইড 

1₹5201500?1+141700-7 27011720015 17702504905 

পট[সিযাম ডাই- ক্রোমিক 

ক্রোমেট ক্লোরাইড 

ডিকন প্রণালীর সাহায্যে ক্লোরিনের শিল্প-গ্রস্তুতিতে বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা 

হাইড্রোক্লোরিক ত্যাসিড গ্যাসের জারণ বর্ণনা করা হইয়াছে । 

(2) হাইড্রোক্লোরিক জ্যাসিডি ও ক্লোরাইড লবণের ডি 
বিশ্লেষণ-_কার্ধন তড়িৎ-ছারের সাহায্যে গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের তড়িং- 
বিশ্লেষণে আনোভে ক্লোরিন গ্যাস নির্গত হয়। 9.7. নং পরীক্ষায় ইহা বর্ণনা করা: 

হইয়াছে। ক্লোরাইড লবণের তড়িৎ্-বিশ্লেষণ ক্লোরিনের শিল্প-প্রস্ততিতে বর্ণনা 
করা হইয়াছে। 

ক্লোরিনের ধর্ম 

ভৌত ধর্ম_-(৫) ক্লোরিন তীব্র ঝাঁঝাল প্বিপি সবুজাভ হলুদ বর্ণের 
গ্যাস। 

(11) ক্লোরিন গ্যাস বিষাক্ত। নিঃশ্বাসের সহিত বেশী পরিমাণে গ্রহণ করিলে 

নাক ও গল৷ ফুলিয়! মৃত্যু পর্যস্ত হইতে পারে। 
(111) ইহা বায়ু অপেক্ষা প্রায় 2.5 গুণ ভারী । 
(৮) ইহা জলে মোটামুটি দ্রাব্য। প্রমাণ অবস্থায় 1 আয়তন জলে প্রায় 46] 

আয়তন ক্লোরিন ত্রবীভূত হয় । 

(৮) শীতল অবস্থায় সামান্য চাপ প্রয়োগ করিলে ক্লোরিন তরলে পরিণত 

হয়। 

রাসায়নিক ধর্ম-_ক্লোরিন অত্যন্ত সক্রিয় মৌলিক পদার্থ । 

(1) দহনের সহায়ক ক্লোরিন দাহা নহে কিন্তু অন্য অনেক পদার্থের দহনে 
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সহায়তা করে। ফস্ফরাস, আর্সেনিক, আ্যার্টিমনি, সোডিয়ামঃ কপার, জিঙ্ক, 
আয়রন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থগুলি ক্লোরিনে জ্বলিয়। উহাদের ক্লোরাইড উৎপন্ন করে। 

2, +6015.-₹ 4015 (ফস্ফরাস ট্রাই-ক্লোরাইড ) 
১, +1005 7 4015 (ফদ্ফরাস পেপ্টা-ক্লোরাইড ) 
245. 43015 :- 25015 (আর্সেনিক ট্রাই-ক্লোরাইড ) 
235 + 5015 7 295015 (অ্যান্টিমনি পেন্টা-ক্লোরাইড ) 
2৭ + 0, - 2501 (সোডিয়াম ক্লোরাইড ) 
05. + 01, 09015 (কিউপ্রিক ক্লোরাইড ) 

হে ৭ তরে -. 205 (জিঙ্ক ক্লোরাইড ) 

2৩ 4305 লু 26015 (ফেরিক ক্লোরাইড ) 
পরীক্ষা 9.13. উজ্জলন চামচে এক টুক্রা সাদা ফস্ফরাস লইয়া ক্লোৌ'রিনের 

গ্যাসজারে প্রবেশ করাও। ফস্ফরাস ন্বতঃক্ফুর্তভাবে জ্ঞলিয়া উঠে। কফস্ফরাস ট্রাই 
ও পেপ্টা-ক্লোরাইডের সাদা খোয়! উৎপন্ন হয়। 

. পরীক্ষা 9. 14 ক্লোরিনের গ্যাসজারে আর্সেনিকের গুঁড়া বা আ্যান্টিমনির গুড়া 
ফেলিয়া! দাও। ক্লোরিনের সংস্পর্শে আসিবামাত্র উহ শ্বতঃই জলিয়া ওঠে এবং চারি- 
দিকে অগ্রিক্ষুলিঙ্গ ছড়াইয়া পড়ে। আর্সেনিক বা! ত্যান্টিমনির ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। 

পরীক্ষা! 915. উজ্জলন চাঁমচে এক টুকরা সোডিয়াম ধাতু লইয় উত্তপ্ত করিয়া 
গলাও এবং গলিত সোডিয়াম ক্লোরিনের গ্যাসজারে প্রবেশ করাও । ইহা! উজ্জ্বল 

হলুদ শিখায় জলিতে থাকে এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। 

পরীক্ষা 9.16. ক্লৌরিনের গ্যাসজারে খুব পাতলা তামার পাত ফেলিলে উহা 

জলিয়! উঠে এবং কিউপ্রিক ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। 
উত্তপ্ত ধাতুর সহিত শু ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় অনার্জ ধাতব ক্লোরাইভ উৎপন্ন হয়, 

ইহা! পূর্বে বল হইয়াছে (226 পৃষ্ঠা )। ক্লোরিনের ক্রিয়াণীলতা এত বেশী যে ইহা 
অনেক ধাতু এবং অধাতুর সহিত ( অক্সিজেন, কার্বন ও নাইট্রোজেন ব্যতীত) যুক্ত 

হইয়া ক্লোরাইড যৌগ গঠন করে। এই বিক্রিয়াগুলির প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়! দেখ যে 

প্রতিক্ষেত্রেই মৌলিক পানর্থের সহিত অপরা-তড়িত্বাহী ক্লোরিন যুক্ত হইয়াছে 
অর্থাৎ এঁ সমস্ত মৌলিক পদার্থ জারিত হইয়াছে । ক্লোরিন এখানে জারক দ্রব্য । জাঁরক 
দ্রব্যের ধর্ম অন্থসারে ক্লোরিন প্রতি ক্ষেত্রেই ক্লোরাইড ষৌগে বিজারিত হইয়াছে । 

(2) হাইড্রীজেনের প্রতি আসক্তি__হাইড্রোজেনের প্রতি ক্লোরিনের 
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আসক্তি অত্যন্ত বেশী। হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের মিশ্রণ সুর্যালোকে রাখিলে বিস্ফোরণ 
ঘটে এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। 

নু? শ- 0০15 - 21709 

পরীক্ষা 9.17. হাইড্রোজেনের জলন্ত শিখা একটি ক্লোরিনের গ্যাসজারে প্রবেশ 
করাও । দেখ, উহ জলিতে থাকে এবং গ্যাসজারের মধ্যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের 

ধোয়া উৎপন্ন হয়। 

হাইড্রোজেনের প্রতি ক্লোরিনের আসক্তি এত বেশী যে হাইড্রোজেনসুক্ত যৌগিক 

পদার্থের হাইড্রোজেনের সহিত ইহ! যুক্ত হইয়! হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন করে। 

চিত্র ?0-_ক্লোরিনে হাইড্রোজেনের দহন চিত্র 1 ক্লোরিনে মোমবাতির দহন 

পরীক্ষা! 9.18. একটি জলস্ত মোমবাতি ক্লোরিনের গ্যাসজারের মধ্যে প্রবেশ 

করাও। দেখ, মোমবাঁতিটি মৃছু লাল শিখাসহ জলে এবং কার্বনের কালো ধোঁয়। 

উৎপন্ন হয়। 

মোমবাতি কার্বন ও হাইড্রোজেন লইয়া! গঠিত। মোমের হাইড্রোজেনের সহিত 

ক্লোরিন যুক্ত হইয়া হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন হয় এবং কার্বন পৃথক হইয়া পড়ে । 

পরীক্ষা! 919. তারপিন তৈল-সিক্ত এক টুকরা ফিল্টার কাগজ ক্লোরিনের 
গ্যাসজারের মধ্যে ছাড়িয়া দাও। কাগজটি জলিয়! উঠে এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড 

ও কালে! কার্বন উৎপন্ন হয়। 

0,০75 + 80, -100 + 16ন0 
মিথেন ও ক্লোরিনের মিশ্রণে অমিসংযোগ করিলে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন 

হয় এবং কার্বন পৃথক হয়। 
তেনে, + 20], 750 + এনে 
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9,18. এবং 9.19. নং পরীক্ষা এবং এই বিক্রিয়াটি হইতে বুঝিতে পার যে 
কার্বনের সহিত ক্লোরিনের কোন ক্রিয়া নাই। এ পর্যন্ত ক্লোরিনের যে সমস্ত 
রাসায়শিক বিক্রিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে তাহাতে দেখা যাঁয় যে প্রতি ক্ষেত্রেই 

তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই বিক্রিয়াগুলি দহনের উদ্দাহরণ। 
কারণ, যে রাসায়নিক বিক্রিয়া তাপ ও আলোক উৎপন্ন করিয়া খুব দ্রুত সংঘটিত 
হয়, তাহাকে দহন (০0200050101) বলে। 

(3) জলের সহিত বিক্রিয়া__সাধারণ অবস্থায় ক্লোরিন জলে মোটামুটি দ্রাব্য, 
তাহা! পূর্বেই বল৷ হইয়াছে । এই জলীয় দ্রবণকে ক্লোরিন-জল (0121010109-ড72091) 

বলে। ক্লোরিন-জলের বর্ণ হলুদ এবং ইহ হইতে ক্লোরিনের ঝাঝাল গন্ধ আসে। 
জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্লোরিক ও হাইপোর্লোরাস আযাসিড থাকে। জলীয় দ্রবণ 

রাখিয়া দ্রিলে, বিশেষতঃ হুর্যালোকে, হাইপোক্লোরাস আ্যাসিড বিযোষ্কিত হইয়। 
জাঁয়মান অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। 

01৭ + [50 7 01 +7001 (হাইপোক্লোরাস আযাঁসিড ) 

[701 + [7001 2701+0 (জায়মান ) 

উজ্জল ুর্যালাক ক্লোরিন জলকে বিযোজিত করে এবং অক্সিজেন নির্গত হয় ও 

হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ উৎপন্ন হয়। 

2015 + 2750 4701 +0১ 
পরীক্ষা 9.20. একটি একমুখ-বন্ধ লম্বা কাচ-নল ক্লোরিন্লের জলীয় দ্রবণ 

দ্বার! পূর্ণ কর এবং একট পাত্রের জলের মধ্যে উপুড় করিয়। বসাইয়! ন্ট্যাণ্ডের সহিত 
আটকাও। কাচ-নলটি হুর্যালোকে কিছুক্ষণ রাখিয়া 

দাও। দেখ, কাচ-নলের মধ্যে ক্লোরিন-জলের 

উপর গ্যাস জম! হইয়াছে । শিখাহীন জলম্ত শলাক! 

এই গ্যাসের মধ্যে ধরিলে দপ. করিয়৷ জঙ্গিয়া উঠে। 
ৃতরাঁং ইহা অক্মিজেন। 

ক্লোরিন গ্যাস দ্বারা সংপৃক্ত জলকে ০০ 

সেন্টিগ্রেডে শীতল করিলে ক্লোরিন হাইড্রেটের 
কেলাস উৎপন্ন হয়। যথা, 05১, 6507 

01,, ৪7,0। 
ৃ চিত্র 22 

(4) জারণ ধর্ম- ক্লোরিন একটি শক্তিশালী মূর্ধালাকে কোরিন-জলের বিয়োজন 
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জারক ভ্রব্য। ক্লোরিনের উল্লিখিত বিক্রিয়াগুলিতে (পুঃ 233) যে উহ1 জারক 

ত্রব্যরূপে কার্য করে তাহা বল! হইয়াছে । এখানে আরও কতকগুলি উর্দাহরণ দেওয়া 

হইল। | 
ক্লোরিন ফেরাস ক্লোরাইডকে ফেরিক ক্লোরাইডে এবং স্ট্যানাস ক্লোরাইডকে 

স্ট্যানিক ক্লোরাইডে জারিত করে। 
21720512477 01255 25018 

90015 + 015 ক 91000], 

উভয় ক্ষেত্রেই অপরা-তড়িত্বাহী ক্লোরিনের অনুপাত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরও 

লক্ষ্য কর, চ০-এর পরা-যোজ্যতা বৃদ্ধি পাঁইয়। 2 হইতে 3 হইয়াছে এবং টিনের 
পরা-যোজ্যত! বৃদ্ধি পাইয়া 2 হইতে 4 হুইয়াছে। 

পরীক্ষা 9.21. একটি টেন্ট-টিউবে ফেরাস ক্লোরাইডের দ্রবণ (ঈষৎ সবুজ বর্ণ) 
লইয়া উহার মধ্যে ক্লোরিন গ্যাস প্রবাহিত কর। দ্রবণের বর্ণ হলুদ হয়। ফেরিক 
ক্লোরাইড উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়! বর্ণের এরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। উৎপন্ন ছবণের 

এক অংশে সামান্ত পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইভ দ্রবণ মিশাও। গাঢ় নীল অধ:ক্ষেপ 

পড়ে। ইহ! ফেরিক লবণের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। 

ক্লোরিন সালফিউরাঁস আযাসিডকে অর্থাৎ সালফার ডাই-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণকে 

(বা কোন দ্রাব্য সালফাইট লবণকে ) সালফিউরিক আযাঁজিডে (বা সালফেট লবণে ) 

জারিত করে। ক্লোরিন হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডে বিজারিত হয়। 

015 7 77250 - 2701] + 0 

90, + 0 ০৪০0, 
305 + ঘু50 নুৎ০, 

শশা পিসী? লিপ্ত ভিসার 

05 +905 + 27,0 -280147,30, 
এইব্ূপ, 01,+17750 +185508 _217014+ 590, 

পরীক্ষা 9.22. একটি টেস্ট-টিউবে সালফার ডাই-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ কিংব! 

সোডিয়াম সাঁলফা ইটের জলীয় দ্রবণ লইয়া উহার মধ্যে ক্লোরিন গ্যাঁস প্রবাহিত কর। 

সালফিউরিক আ্যাসিড বা সালফেট লবণ এবং হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড উৎপঞ্জ হয়। 
উৎপন্ন ভ্রবণে বেরিয়াম ক্লোরাইভ ভ্রবণ মিশাও 1 সাদা অধংক্ষেগ পড়ে । এই অধংক্ষেপ 

গাঢ় হাইড্রোক্রোরিক আাসিডে অদ্রাব্য। ইহ প্রমাণ করে যে বিক্রিয়ার ফলে 
সাঁলফিউরিক আ্যাসিড বা! দালফেট লবণ উৎপন্ন হইয়াছে। 
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ক্লোরিন পটাসিয়াম ব্রোমাইড হইতে ব্রোমিন এবং পটাসিয়াম আয়োডাইভ হইতে 
আয়োডিন নির্গত করে। 

2াটেচ +:0]15:7 2] 4 টে 
2] 14001525755 20] 7+ | 

[0 এবং চা হইতে ক্লোরিন পরা-তড়িৎবাহী পটাপিয়াম অপসারিত করিয়াছে 
অর্থাৎ উহার্দিগকে যথাক্রমে ব্রোমিন ও আয়োডিনে জারিত করিয়াছে । ক্লোরিন 

পরা-তড়িৎবাহী পটাসিয়ামের সহিত যুক্ত হইয়া ক্লোরাইডে বিজারিত ছইয়াছে। এই 
বিক্রিয়া দুইটি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ব্রোমিন কিংবা আয়োডিন অপেক্ষা ক্লোরিন 
অধিকতর সক্তিয়। কারণ, ইহা! ব্রোমিন এবং আয়োডিনের যৌগ হইতে উহাদের 
সরাইয়া নিজে দেই স্থান দখল করিয়াছে । ব্রোমিন কিংবা! আয়োডিন ক্লোরাইড হইতে 

ক্লোরিন মুক্ত কারিতে পারে না । 

পরীক্ষা 9.23. ছুইটি টেন্ট-টিউবের একটিতে পটাসিয়াম ব্রোমাইভ এবং 

অপরটিতে পটাসিয়াম আয়োভাইডের জলীয় দ্রবণ লও । উহাদের মধ্যে ক্লোরিন গ্যাস 
পরিচালিত কর কিংবা ক্লোরিন-জল মিশাও। এখন টেন্ট-টিউব দৃইটিতে কার্ধন 

ডাই-সালফাইড মিশহিয়া ঝাঁকাও। ব্রোমাইড হইতে ব্রোমিন নির্গত হয় বলিয়! 
কার্বন ডাই-সালফাইডের বর্ণ বাদামী হয় এবং আয়োডাইড হইতে আয়োডিন নির্গত 

হয় বলিয়া কার্বন ডাই-সালফাইডের বর্ণ বেগুনী হয়। 

ক্লোরিন-জলের মধ্যে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যস প্রবাহিত করিলে সালফারের 
অধ:ক্ষেপ পড়ে এবং হাইড্রোক্রোরিক আযাগিড উত্পন্ন হয়। হাইড্রোজেন সালফাইড 
হইতে হাইড্রোজেন অপসারিত হইয়া উহ! সালফারে জারিত হইয়াছে । 

নন, 4 055 20 + 5 

ক্লোরিন আযামোনিয়াকে নাইট্রোজেনে এবং সালফিউরিক আযাসিড মিশ্রিত ফেরাস 
সালফেটকে ফেরিক সালফেটে জারিত করে। আযামোনিয়ার সহিত বিক্রিয়ার জন্য 

103 পৃষ্ঠা দেখ। 

301, + ৪াবান, _ 6টবান,01 + বৈ 
20550 4 [72904 + 015স্ত ঢ29(90))৪+ 2001 

(5) বিরগ্জীন ধর্ম__জলের উপস্থিতিতে ক্লোরিন জৈব রউকে বিরগ্রিত করে। 
ক্লোরিন প্রথমে জলের সহিত বিক্রিয়া করিয়! জায়মান অক্সিজেন উৎপন্ন করে এবং এই 
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জায়মান 'অক্সিজেন জব রউকে জারিত করে। জারিত হওয়ার জন্য রঙ চলিয়া যাঁয়। 

ক্থুতরাং ক্লোরিন জারণ-ক্রিয়া দ্বারা বিরঞ্জিত করে। সম্পূর্ণ শুফ ক্লোরিনের বিরঞ্জন- 
ক্ষমত। নাই। 

015 + 7750 -৯ 2701 + 0 

রঙিন পদার্থ 1+ 0 -৯* বর্ণহীন পদার্থ 

পরীক্ষা 9.24. ক্লোরিনের গ্যাসজারে ভিজা বিটমাস কাগজ, রঙিন ফুল বা! পাতা 
ছাড়িয়া দাও। উহার! সাদা হইয়। যায়। 

ক্লোরিনের গ্যাপজারে ছাপার অক্ষরপূর্ণ এক টুকরা কাগজ ও সাধারণ কালি দিয়! 
লেখা এক টুকরা কাগজ ছাড়িয়া দ্দাও। ছাপার অক্ষর অপরিবতিত থাকে কিন্ত 
সাধারণ কালির দাগ বিরঞ্জিত হয়। ছাপার কাঁলিতে কার্বন আছে, উহ। জায়মান 

অক্সিজেন,ছারা বিরঞ্জিত হয় না। 

পরীক্ষা 9.25. একটি শু ক্লোরিনের গ্যাসজারে শুফ লিটমাস কাঁগজ বা রঙিন 

ফুল বা! পাত। ছাড়িয়! দাঁও। উহাদের রউ বিরঞ্জিত হয় না। 

স্থতরাং শুষ্ক ক্লোরিন বিরঞ্জিত করিতে পারে না। 

(6) ক্ষারের সহিত বিক্রিয়াঁ_লঘু ও শীতল ক্ষার দ্রবণের মধ্যে (যথা, 
কষ্টিক সোডা, কষ্টিক পটাস, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইভ ভ্রবণ) ক্লোরিন গ্যাস প্রবাহিত 
করিলে ধাতুর ক্লোরাইড ও হাইপোরক্লোরাইট উৎপন্ন হয়। ভ্রবণে যতক্ষণ অতিরিক্ত 
ক্ষার থাকে ততক্ষণ এই বিক্রিয়াটি ঘটে। 

015 + 1750) 7 ০ + 77009 

1701 + 30 7 ৪0 + 50) 

[700] + ৪07 ল 5001 + 750 

015 1 29007 -- ৪0 ++ 150900147750-*6) 

ক্লোরিন ক্টিক সোড। সোডিযাম সোডিয়াম হাইপে। জল 
ক্লোরাইড ক্লোরাইট 

এইরূপ, 05 + 20]নু . 7 ৫0 + 7200] + লু5০ 

ক্ষার-দ্রেবণে অতিরিক্ত পরিমাণ ক্লোরিন প্রবাহিত করিলে অথব। গরম ক্ষার দ্রবণে 

ক্লোরিন প্রবাহিত করিলে উৎপন্ন হাইপোরক্লোরাইট বিযোছ্গিত হইয়া ক্লোরেট উৎগন্ন 

হয়। উপরের (1) নং সমীকরণকে 3 ছারা গুণ করিয়া-- 

30, + 6৪0ল 7৮ 3350] + 35001 + ও37,0.,৫2 
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এবং হাইপোক্লোরাইটের বিযোজন-_ ' 
38001 -_. 2৪01 + ৪0103... হর (117) 

705 +6বিঞ&0লা 35 5201 15010, 47 2750...0৮) 

ক্লোরিন কন্টিক সোডা সোভিযাম পোডিয়াম জল 
ক্লোরাইড ক্লোরেট 

এইরূপ, 
3015 + 6207 255 5201 7+ 80105 + 37950) 

অতিরিক্ত শীতল চুনজলের ( ক্যালসিয়াম হাইড্্ক্সাইডের লঘু জলীয় দ্রবণ) সহিত 
ক্যালসিয়ামক্রে রাইড ও হাইপোক্লোরাইট উৎপন্ন হয় । 

2015 4205(017)১ 5 0801, 4 08090)5 + 2১০ 
অতিরিক্ত ক্লোরিন কিংবা উষ্ণ ও গাঢ় ক্যালসিয়াম হাইডরক্সাইডের দ্রবণ থাকিলে 

ক্যালপিয়াম ক্লোরাইড ও ক্লোরেট উৎপন্ন হয় । রর 

6015 7 6098007)5 ল 5080015 + 0800105)9 + 6790) 

শুফ কলিচুনের মধ্যে ক্লোরিন গ্যাস প্রবাহিত করিলে ব্রিচিং পাউডার উৎপন্ন হয়। 
090077)5 41015 7275 08(901)01 + 250) 

তীব্র উত্তপ্ত চুনের ( ক্যালপ্লিয়াম অক্সাইড ) সহিত ক্লোরিন ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড 
ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে। 

2080 4+ 20, 20801, + 05 
হাইড্রোজেন পার-অক্লাইডের ক্ষারীয় দ্রবণে ক্লোরিন দ্রবীভূত হইয়া! অক্সিজেন 

নির্গত করে এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড গঠিত হয়। 
চাট, +2াবও0েল 1:01, ₹ 250] + 275০ + 0৯ 

(?) যুতযৌগ্ন গ্ঠঠন-স্র্যালোকে বা সক্রিয় চারকোলের উপস্থিতিতে ক্লোরিন 
ও কার্বন মনোক্সাইডের মিশ্রণ কার্রনিল ক্লোরাইড উৎপন্ন করে। ইহা বিষাক্ত গ্যাস 
এবং ইহার নাম ফম্জিন (7009807৩ )। 

00 + 05 5 0০09043 

হুর্ধালোক সালফার ডাই-অক্নাইডের সহিত সালফিউরিল ক্লোরাইভ গঠিত করে। 
30, + 01» ০০ 9050, 

ইধিলীনের সহিত ইহা! ইথিলীন ডাই-ক্লোরাঁইভ নামক একটি তরল পদার্থ গঠিত 
করে। 

7, ডো তি. ডর, 
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ক্লোরিনের শিল্প-প্রস্তুতি 

ওয়েল্ডন প্রণালী (০1৫০০. ঢ70০295 )--এই প্রণালীতে গাঢ় হাইড্রো- 

ক্লোরিক আযাসিভকে পাঁইরোলুসাইট (চ51018516 )-এর সাহায্যে জারিত করিয়! 

ক্লোরিন প্রস্তুত কর! হয়। ম্যাঙ্গানিজ ডাঁই-অক্লাইডের খনিজের নাম পাইরোলুসাইট 7 
ইহাতে প্রায় শতকরা 10 ভাগ ফেরিঞ অল্লাইড থাকে । জাঁরণের পরে যে অবশেষ 

থাকে তাহা পুনরায় ব্যবহার করিয়া আরও হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডকে জারিত 

করিবার উপায় ওয়েন্ডন আবিষ্কার করিয়াছেন । স্থুতরাং একই পাইরোলুমাইট দ্বার! 

প্রচুর ক্লোরিন তৈয়ারী কবা সম্ভব । 

গাঁড় হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের সহিত পাইরোলুলাইট মিশাইয়া মিশ্রণকে 

রামের সাহায্যে উত্তপ্ত 'করা হয়। ক্লোরিন গ্যাস নির্গত হয় এবং উহা অংগ্রহ 

করা ভুয়। | 
২0, + 4701» 001, + 2750 + 0১ 

পাইরোলুসাইটের মাঙ্গানাস 

ম্যা্গানিজ ডাই-অক্মাইড ) ক্লোরাইড 

বিক্রিয়ার শেষে অবশিষ্ট তরলে ম্যাঙ্গানাস ক্লোরাইড, ফেরিক ক্লোরাইড (প [ইরোলু: 

সাইটের ফেরিক অক্মাইডের সহিত আযাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়) এখং অপরি- 
বতিত হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড থাকে । এই তরল মিশ্রণের সহিত চুনাপাথব মিশ্রিত 

করিয়। অতিরিক্ত আঁসিড প্রশমিত করা হয়। প্রশম দ্রবণে ফেরিক ক্লোরাইড আর্দর- 

বিশ্লেধিত হয় এবং অদ্রাব্য ফেরিক হাইডুক্স/ইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। 
ঢ50]1৩+9ব,0 - ছ৪(077),+93701 

ফেবিক হাইডুক্সাইভের অধঃক্ষেপ থিতাইয়! ফেলিয়! উপরের দ্রবণ পৃথক করিয়া! 
লওয়। হয়। ইহাতে ম্যাঙ্গানাস ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (চুনাপাথর দ্বারা 
আযাসিড প্রশমিত করিবার ফলে উৎপন্ন) আছে। অতঃপর এই তরল মিশ্রণের 

সহিত অতিরিক্ত চুন-গোল! (35-40% ) মিশাইয়! শ্বীমের সাহায্যে 6০০ সেট্টিগ্রেডে 

উত্তপ্ত করা হয় এবং মিশ্রণে বাযু পরিচালিত কর! হয়। প্রথমে ম্যাঙ্গানাস 

হাহিড্ক্সাইভ উৎপন্ন হয় এবং উহ! বাযুর অক্সিজেনের দ্বারা ম্যাঙ্গানিজ ডাই-স্মক্সইডে 
পরিণত হয়। 

141,011 090077)57-5 010077)5+ 0805 

27(007)5+05  » 24505+27,0 
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উৎপন্ন ম্যার্গানিজ ডাই-অক্মাইড অতিরিক্ত চুনের সহিত ক্যালসিয়াম ম্যাঙ্গানাইট 
লবণ গঠন করে। ইহার সংকেত, 080, 2005-রূপে লেখা যায়। ইহাকে 
“ওয়েন্ডনের কাদা” (৬9102 20.) বলা হয়। ইহার সাহায্যে আরও 

হাইড্রোক্লোরিক আযসিড জারিত করিয়1 ক্লোরিন তৈয়ারী করা হয় । 

00 21051677017 0801,+1%00154737,0+01, 
ডিকনের পদ্ধতি ([99০07) 7:90695 )__এই প্রণালীতে বায়ুর অক্সিজেন দ্বার 

হাইড্রোজেন ক্লোরাইডকে জারিত করিয়া ক্লোরিন প্রস্তুত কর! হয়। বিক্রিয়াটি 450০ 

সের্টিগ্রেডে কিউপ্রিক ক্লোরাইড (0905) প্রভাবকের উপস্থিতিতে ঘটাঁন হয়। 

47011 02 ক৯ 201,+27,0 
 শুফ হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ও বাধুব (আয়তন হিসাবে 184 অনুপাতে ) 

কিউপ্রিক ক্লোরাইড দ্রবণে সিক্ত উত্তপ্ত (450০0) ঝামাপাঁথরের উপর দিয়া প্রব্থহিত 

করা হয়। বিক্রিয়া-শেষে নির্গত গ্যাস মিশ্রণটি পর পর জল এবং গাঢ় সালফিউরিক 

আযাসিভ ছার! ধৌত করা হয়। ইহাতে অপরিবতিত হাইড্রোজেন ক্লোরাইড জলে 
ভ্রবীভূত হইয়1 যায় এবং ক্লোরিন শুফ হয়। এই ক্লোরিনের সহিত বায়ুর নাইট্রোজেন 
মিশ্রিত থাকে বলিয়া ইহ! খুব লঘু । 

ভড়িগু-প্রণালী (ছ19০551500 70:0০০58)_ বর্তমান কালে অধিকাংশ ক্লোরিন 
কষ্টিক সোডা প্রস্তৃতিতে ও সোডিয়াম ধাতু নিষ্ধাশনে উপজাত হিসাবে পাঁওয়] যায়। 

সাধারণ লবণের সংপুক্ত জলীয় দ্রবণকে লবণোদক বা ব্রাইন (১10০) বলে । ব্রাইনের 

তড়িৎ-বিঙ্লেষণের ঘারা কষ্টিক সোডার শিল্প-প্রস্ততি কর! হয় এবং এই সঙ্গে ক্লোরিন 
গ্যাসও উৎপন্ন হয় । 

ব্রাইনের তড়িৎ্-বিশ্লেবণের জঙ্ত যে সব যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাহাদের একটির 
বর্ণনা এখানে করা হইয়াছে । এই যন্ত্রকে নেল্সন দেল (০15০7 ০11) বলা 

হয়। যন্ত্রটি সচ্ছিদ্র হ্ীলের পাত্রের এবং ইহার আরুতি [0-এর মত। [0-পাত্রটি 

ব্যাটারীর অপরা-মেরুর সহিত যুক্ত অর্থাৎ ইহা! ক্যাথোডের কাজ করে। [-পাত্রের 
মধ্যে একটি গ্রাফাইট দণ্ড বলানো, ইহা! পরা-মেরুর সহিত যুক্ত অর্থাৎ গ্রাফাইট দণ্ডটি 
আযানোড। [-পাত্রের (ক্যাথোডের) ভিতরের গায়ে আস্বেস্টসের সচ্ছিদ্র পর্দা থাকে। 

0-পাত্রটি একটি গ্ীলের পাত্রের মধ্যে বসানো । ইহার মধ্যে স্টাম প্রবাহিত 
করিয়া ক্যাথোড উত্তপ্ত রাখা হয়। সচ্ছিত্র পর্দার ভিতরের দিকে আানোড- 

প্রকোষ্ঠ এবং বাহিরের দিকে ক্যাথোড-প্রকোষ্ঠ। ট0-পাত্রের মধ্যে বিশুদ্ধ 
16-( ২য় খণ্ড) 
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ব্রাইন লওয়! হয়, গ্রাফাইট-আযানোভ ব্রাইনের মধ্যে ডুবানো থাকে । তড়িৎ্-প্রবাহ 
পরিচালিত করিলে ব্রাইন বিশিষ্ট হয়। অপর-তড়িতবাহী ক্লোরিন আযানোডে 

? 

রঃ 
রি 

র্ট রঃ 

্রাইন মিশ্রিত কষ্টিক সোডা প্রবণ 
চিত্র ?৪--তড়িৎ-প্রণালীতে ক্লোরিনেব শিল্প-প্রস্ততি € ৪ 

উৎপন্ন হয় এবং উপরের নির্গম-পথ দিয়া বাহির হুইয়। যায়। নির্গত ক্লোরিন গ্যাস 

গাঢ় সালফিউরিক আ্যাসিডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়া শুফ কর! হয়। শুক 

ক্লোরিনকে উপযুক্ত শীতলতায় উচ্চ চাপে তরলে পরিণত করিয়া লোহার চোটে 

রাখ হয়। 

ক্যাথোডে ষে হাইড্রোজেন গ্যাঁস উৎপন্ন হয় তাহাও একটি নির্গম-পথ দিয্ধ। বাহির 

হইয়। যায়। উৎপন্ন কষ্টিক সোডার দ্রবণ বাহিরের স্টীলের পাত্রে সঞ্চিত হয়। বিক্রিয়।: 
কালে যন্ত্রের মধ্যে ব্রাইন নিয়মিতভাবে দেওয়। হয় ষাহাতে উহার লেতেল সর্বদা 

একই থাকে। 

ক্লোরিনের পরিচায়ক পরীক্ষা! ঃ 
() সবুজাভ হলুদ বর্ণ এবং শ্বাসরোধকারী তীব্র গন্ধের সাহায্যে ক্লোরিন চিনিতে 

পারা যায়। 

(1) স্টার্চআয়োডাইভড দ্রবণ সিক্ত এক টুক্রা ফিল্টার কাগজ ক্লোরিন গ্যাসের 

সংস্পর্শে নীল হইয়! যায়। ক্লোরিন পটাসিয়াম আয়োডাইড হইতে আয়োডিন নির্গত 
করে এবং এই আয়োডিন স্টার্চের সহিত নীল বর্ণের স্থষ্টি করে। 



5৫ 
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ক্লোরিনের ব্যবহীর £ ্ | 
৫) ব্রিচিং পাউডার, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, কন্ঠ পটাসিয়াম ক্লোরেট, ধাতব 

ক্লোরাইড ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে ক্লোরিন ব্যবহৃত; হয় 

(11) ক্লোরোফর্ম, কার্বন টেক্রাক্লোরাইড, গা ন,+ডি.-ডি, টি ইত্যাদি তৈয়ারী 

করিতে ইহা ব্যবহৃত হয় ঈ « *. 7 ২০ 
(11) ফস্জিন গ্যাস, া্টরজযস ইত্যাদি 0 দর করিতে নি 

প্রয়োজন । 

(1) বন্ত্রশিল্নে ও কাগজশিলে ইহ ল্জু্তকরূপে ব্যবহৃত হয়। রর 
(৮) বীজবারক হিসাবে এবং পানীয় জলের নিবাঁজনের জন্য ইহার প্রয়োগ আছে। 

র্িচিং পাউডার (9162.01106 70৬4০1) ঃ 

ব্রিচিং পাউডার ক্লোরিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌগ । ইহাকে চুনের ক্লোরাইডও 

(070101106০0 11776) বলে। ব্রিচিং পাউডারের গঠন সঠিকভাৰে নির্ধারিত হয় 

নাই । ইতাকে ক্যালপিয়াম ক্লোরো-হাইপোক্লোরাইট বলিয়। মনে কর! হয়। ইহার 

সংকেত, 08(90)011 ক্যালসিয়াম ক্লোরাইভ ও ক্যালসিয়াম হাইপোরক্লোরাইটের 

,সস্বকতের সহিত ইহার সংকেত তুলনা করিয়! দেখ । 
0 0 000 

০ ০৫ ০ 
০1 0001 ০)01 

কাঁলসিযাম ক্লোরাইড ত্রিচিং পাউডার ক্যালসিয়াম হ।ইপোক্লোরাইট 
0]-এর লবণ 5109091-এর লবণ 

প্রস্তুতি--অনার্্( কলিচুন ও ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় ব্রিচিং পাউডার প্রস্তুত করা 
হ্য়। 

0৪(007),+015 ৮7 0৪(090)01+7550 

(1) সীসার নিমিত কয়েকটি বড় বড় প্রকো্টে সিমেন্টে তৈয়ারী মেঝের উপর 

অনার কলিচুন ছড়াইয়! রাখা হয়। তড়িৎপ্রণালীতে প্রস্তুত ক্লোরিন এই পদ্ধতির 

জন্য ব্যবহার করা হয় । কার্বন ডাই-অক্মাইড ও জলীয় বাম্পমুক্ত ক্লোরিন নলের মধ্য 
দিয় প্রকোষ্ঠের মধ্যে পাঠানো হয়। কলিচুন মাঝে মাঝে নাড়িয়! দেওয়া হয়। 

ইহাতে ক্লোরিন কলিচুনের মধ্যে সমতাবে শোধিত হয় এবং ব্রিচিং পাউডার উৎপন্ন 

হয়। বিক্রিয়ার ফলে তাপমাত্রা যাহাতে 3540০ সেটিগ্রেডের উধের্ধ না উঠে সেজস্ু 
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মেঝের ভিতরে নলের মধ্য দিয়! শীতল জল প্রবাহিত করা হয়। প্রায় 40 ঘটার মধ্যে 

বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়। অতঃপর কলিচুনের সামান্য গুড়া প্রকোষ্টের মধ্যে ধূলার মত 
ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে অতিরিক্ত ক্লোরিন শোষিত হয়। প্রকোষ্ের নির্গম- 
পথ দিয়! ব্রিচিং পাঁউঙার বাহির কর! হয়। | 

(2) কয়েকটি লোহার .দীর্ঘ-নল অন্ুভূমিকভাবে রাখ হয় এবং প্রতিটি নলের 

মধ্যে *দ্কু”র মত দীর্ঘ আলোঁড়ক থাকে । সকলের উপরের নলে একটি চোঙের মধ্য 
দিয় কলিচুন ঢাল! হয়। আলোড়ক ঘুরিবার ফলে কলিচুন এ নলের এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্তে যায়' এবং স্খোন হইতে ছিদ্রের মধ্য দিয়া পরবর্তাঁ নলে প্রবেশ 
করে। এইরূপে কলিচুন প্রতিটি নলের দৈর্ঘ্য বরাবর চালিত হইয়া একেবারে 

চিত্র ৭--হেজেনক্লেভার যন্ত্রে ব্রিচিং পাউডার গস্ত্রতি 

নীচের নলে চলিয়া আসে। প্রথম নলে কলিচুন ঢালিবার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে 
নীচের নল দিয়া ক্লোরিন প্রবাহিত করা হয়। কলিচুন উপর হইতে নীচে নামে 
এবং ক্লোরিন নীচ হইতে উপরের দিকে উঠে। ফলে কলিচুন এবং ক্লোরিন খুব 

ঘনিষ্ঠ সংম্পর্শে আসে । কলিচুনে ক্লোরিন শোধিত হইয়| ব্রিচিং পাউডার উৎপন্ন 
হয়। সর্বাপেক্ষা নিয়ের নল হইতে ব্রিচিং পাউডার বাহির হুইয়৷ কাঠের পিপাতে 
জম! হয়। 
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এই পদ্ধতিতে খুব লঘু ক্লোরিন গ্যাস (যাহা! ডিকন পদ্ধতিতে প্রস্তুত কর! 
হয়) ব্যবহার করা হয়। ব্রিচিং পাউডার প্রস্ততির এই হ্ত্রটর নাম হেজেনক্েভার 
(79561701০21 )-এর যন্ত্র । 

'র্িঁচিং পাউডারের ধর্ম £ 

() র্রিচিং পাউডার ক্লোরিনের গম্ধযুক্ত সাদা অনিয়তাকার গুঁড়া । 

(1) জলের সহিত মিশাইলে ইহা! ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও হাইপোক্লোরাইটে 
বিযোঁজিত হয়। 

20800000155 0৪000154080, 
(11) কার্বন ডাঁই-অক্মাইভ ইহাকে বিযোজিত করিয়া ক্লোরিন নির্গত করে। 

0৪9(0)001)001-47 002 -_ 08600570012 ্ 

বাষুতে ব্রিচিং পাউডার খোলা অবস্থায় রাখিলে বায়ুর জলীয় বাম্প ও কার্বন ভাই- 

অক্লাইভের প্রভাবে ধীরে ধীরে ক্লোরিন নির্গত হইতে থাকে । 

(৮) ইহার সহিত লঘু আযাসিভ মিশাইলে ক্লোরিন নির্গত হয়। 
0৪(00000014177990)4 -5 0৪90)++1739004015 

08000011201 5 02015+750+-015 

ব্রিচিং পাউডার হইতে নির্গত এই ক্লোরিনকে “প্রাপ্য ক্লোরিন” (৪%211815 

010017৩ ) বলা তয় এবং ইহার জন্তই র্রিচিং পাউডারের জারণ ও বিরঞ্জন ক্ষমতা 
দেখ] ষায়। বাজারের ব্রিচিং পাউডারের সহিত কিছুটা! ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইজ, 

কালসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরেট মিশ্রিত থাকে । শেষোক্ত পদার্থ দুইটিতে 
ক্লোরিন থাকিলেও আযাসিডের বিক্রিয়ায় উহা! হইতে ক্লোরিন নির্গত হয় না। এইজন্য 

ব্রিচিং পাউডারের মোট ক্লোরিন ও প্রাপ্য ক্লোরিনের মধ্যে পার্থক্য কর! হয়। প্রাপ্য 
ক্লোরিনকে সাধারণতঃ শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয়। 100 ভাগ ওজনের ব্রিচিং 

পাউডার হইতে লঘু আাপিডের বিক্রিয়ায় যত ভাগ ক্লোরিন পাঁওয়া ঘায় তাহ প্রাপ্য 
ক্লোরিনের শতকরা মাত্রা । বাজারের ব্রিচিং পাউ্ডারে সাধারণত: 35--37% প্রাপ্য 

ক্লোরিন থাকে । 

(৬) কোবণ্ট-লবণের উপস্থিতিতে ( প্রভার্কক ) ইহা? বিযোজিত হুইয়! অক্সিজেন 
নির্গত করে। 

208(001)01 25 20980194708 
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(1) ইহার জলের মিশ্রণের সহিত সোডিয়াম কার্বনেট মিশাইলে ক্যালসিয়াম 
কার্বনেট অংঃক্ষিপ্ত হয় এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড ও হাইপোঁক্লোরাইট দ্রবণে থাকে । 

09. 0001)014+85005 255 0800517179014- 9001 

(৮1) ইহার সহিত আ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইভ মিশাইলে নাইট্রোজেন 

বিমুক্ত হয় । 
308(0901)01+2াবাল,0েল _ 309015+12+5ান১০ 

(৮111) ইহা একটি শক্তিশালী জাঁরক পদার্থ। আ্যাসিভ মিশ্রিত পটাসিয়াম 

আয়োডাইড হইতে আয়োডিন নির্গত করে । 

09(001)017+ 21112170125 08001512007 1720+15 

ব্যবহার 
£(?) বীজবারকহিসাবে এবং জলের নিবাঁজনের জন্য ইহ! ব্যবহৃত হয়। 
(1) ক্লোরোফর্মের শিল্প-প্রস্তুতিতে ইহার ব্যবহার আছে। 

(111) বস্ত্রাদির বিরঞ্জনে ইহা! ব্যবহৃত হয় । 
যে বস্গুলি বিরঞ্জিত করিতে হইবে সেগুলি প্রথমে খুব লঘু কষ্টিক সোভার 

দ্রবণে ফুটাইয়! জলে ধোঁত করিয়! লওয়া হয় । ইহাতে তৈলাক্ত পদার্থ গুলি অপসর্চিরিত 
হয়। তারপর সেইগুলিকে ব্রিচিং পাউডারের জলীয় দ্ুবণে ভিজাইয়! খুব পাতল! 
আ্যাসিডে ধৌত কর! হয়। ক্লোরিন নির্গত হয় এবং ইহা বিরঞ্জিত করে । আ্যাসিড 
অপসারিত করিবার জন্য বস্ত্গুলি প্রথমে সোডার জলে এবং অতিরিক্ত ক্লোরিন 

অপসারিত করিবার জন্য পরে সোডিয়াম আাঁলফাইট দ্রবণে ধৌত করা হয়। অতঃপর 
জলে ধৌত করিবার পর বস্ত্রগুলি শুফ কর! হয়। 

অনুশীলনী 9 

1. সোডিয়াম ক্লোরাইভের সাধারণ উৎস কি কি? বিশুদ্ধ সোভিয়াম ক্লোরাইড 

কিরপে প্রস্তত কর! হয়? ইহার ব্যবহার উল্লেখ কর। 
1, ৬/1586 216 00০ 5070:095 07 90017101 011010106 ? 170 15 1917 

50100) ০10101106 016798160 ? , ১৪65 105 9505. . 

2. ল্যাবরেটরীতে কিরূপে হাইড্রোক্লোরিক আঁসিড প্রস্তুত করা হয়? পরীক্ষার 

সাহায্যে দেখাও--(৪) ইহা জলে খুব ভ্রাব্য এবং জলীয় দ্রবণ আযাসিডধর্মী, 
(9) আযামোনিয়! গ্যাস ও সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের সহিত ইহার ক্রিয়া । গা 

হাইড্রোক্লোরিক আযানিডের তড়িৎ-বিশ্লেষণ করিলে কি ঘটে ? 
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2.1520 15 12501001110115 3010 625 10761991650 1) 0176 19100190015 ? 

[02500102 65061100210 00 11105056 2 (8) 16 5 ডভাে 50111016 11 8621: 

৪190 8010 60 1160003, (0) 10516806100. 16) 20000001999 2100 51150: 

1101800 901061010. ৬৮120 11900605 101) ০0150. 1701001010110 ৪০৫0 35 
91200015960 ? [লা 5. 17242177. 1961] 

3. হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের জলীয় দ্রবণ কিরূপে প্রস্তত করিবে? আযাসিভরূপে 
ইহার বিক্রিয়াগুলি সমীকরণসহ লিখ। ইহাঁকে জারিত করিলে কি উৎপন্ন হয়? 

3. চ০জ ০৪1 ৮00. 00296 2] 201090103 90106100 0£ 1)5010- 
00101108010? 9056০, 710 200901005 618০ 17580000301 1)501001510110 
8010 89 21 ৪010. ৬1790 179095175 172 1015 00159 7 

4. সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে কিরূপে হাইড্রোক্লোরিক আযাগিডের শিল্প-প্রস্ততি 
কর! হয় লিখ। নিয়লিখিত পদার্থগুলির উপর ইহার ক্রিয়! বর্ণনা কর। 

আয়রন, সিলভার নাইট্রেট, ফেরিক অক্সাইড, ম্যাঙ্জানিজ ভাই-অক্মাইভ, পৌঁডিয়াম 

ক্লোরাইডের সম্পক্ত দ্রবণ, ফেরাস অক্সাইড | 

4. 19650002190 1)501001710170 8010 15 108100:1900601:60 £1010 
90৫10] 01)1091100, ১0৪6০ 15 2:001012 013: 

11010 51156 1510506) লি000 08100) 109010£91)656  10%0106) 5810186০ণ 

901161017) 01 5001017) 010101100) 1217:0119 05100. 

[13..5, 22277 1962) 1964] 

5. হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের আয়তনমাত্রিক সংযুতি নির্ণয় কর। ইহার 
আপেক্ষিক ঘনত্ব (-1) 1825 হইলে, আণবিক সঙ্কেত নির্ণয় কর। 

5,.12509101151) 006 ₹010075000 ০0001009516101 06 19501098610) ০1)101106. 

[)201102 15 10016500191 10120019) 105 10126156 027091 (17-51) 12108 
18:25. 

6. হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সংযোগের ক্ষেত্রে গে-লুসাকের গ্যাসায়তন সুত্রটির 
সত্যতা কিরূপে পরীক্ষার সাহায্যে নির্ধারিত করা যায় তাহ] বর্ণনা! কর। 

6, 1025010106 170৬/ 395 15195805197 01 £852005 %011117)65 ০0৪0 796 

0309911100210109]]5 ৮2101660170 0106 0836 01 ০012101086102 0৫6 15010861) 270 

01101:1770, 

2১ ক্লোরাইড লবণ কাহাকে বলে? কিরূপে ইহা! প্রস্তুত কর! হয়? উহাদের 
ধর্ম গুলি লিখ। ক্লোরাইড-লবণ কিরূপে সনাক্ত করিবে ? 
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প. ৬179: 212 ০1710101065 2 0৮ 8০ 0025 £2152191]5 19202160 ? 
9080. 617917 601501091] 01070016165. 0 0010 50৮. 1001001 ৪ 

০11101106 ? 

8. সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে ক্লোরিনের প্রস্তুতির ল্যাবরেটরী-পদ্ধতি বর্ণন! 

কর। কিরূপে এবং কি শর্তে ক্লোরিন নিম্নলিখিত পদার্থগুলির সহিত ক্রিয়া করে? 

ফস্করাস, আযামোনিয়া, পটাসিয়াম ব্রোমাইভ, কার্বন মনোক্সাইভ, কণ্তিক সোড। 
দ্রবণ, আযাসিভধুক্ত ফেরাস সালফেট দ্রবণ, আর্্র কলিচুন, আ্যান্টিমনির গুঁড়া, সোডিয়াম, 
আয়রন, পটাসিয়াম আয়োডা ইড | 

8. 92101175000 50010]) 0101091106 06500102 0102 19060196015 

10061800046 71:21091:76101) 01 00101016, 

[70৬ 2100 01061 51986 00101610915 0063 01010101176 1০806 আ16) 0176 

101106910 ? 

[21051101019 22010010179 70068.591017, 17010001005 ০80012 11001)0%0106, 

০8113010 5008, 9011061017১ 2:0101960. 2170015 90101)906 ৪8010010109 17019 

5121060 11706১ 21001100175 00৬70. 500101]0) 10010) 00683511070 19010. 

[ঢা 5. 7227৮ 1962 (০০711,) 5 1964 (০০1/.) 7 1966 (০029) 

9. ল্যাবরেটবীতে ক্লোরিন কিরপে প্রস্তুত করা হয়? 

কিরূপে দেখাইবে যে ক্লোরিন একটি জারক দ্রব্য ? সালফার ডাই-অল্সাইভ হইতে 
পার্থক্য দেখাইয়। ইহার তিনটি ধর্মের উল্লেখ কর। /৪) সোডিয়াম, (৮) সোডিয়াম 

হাইডরক্সাইভ, (০) পটাসিয়াম আয়োডাইড, (0) কলিচুন, (০) হাইড্রোজেন সালফাইডের 
সহিত ক্লোরিন কিরূপে এবং কি শর্তে ক্রিয়া করে? 

9. ]70স্/ 159 01910101176 [0121১715010 006 1901260 ? 

[7.৩ 2527৮ 1965 $ 2565 (০017%.) 7) 1967 ১770 ০০7.) ] 

170৬7 চ017]10 চ00%5100৮৮ 086 1619 210 010151)75 22106? 18101502 

00166 01010216155 11650606০06 10101) 16 01615 2000 50111001 

0109106. - [12 9.:25%27%, 1965] 

[70৬ 200. 100001 01090 ০0100101015 00925 0010111)6 16206 10) 

(৫) 500178107১ (০) 5০0010122 17501098100) (০) 70062951003 19106, (6) 
81210 11096) (6) 1)501:0501) 91101)106 ? 

[.2. 5,221 1965 (০০7%) 7 1967 3৮70 (০০1%.) ] 
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10. নিম্নলিখিত পদার্থগুলির প্রস্ততি বর্ণশা কর £ _ 

(৪) সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে হাইড্রোক্লোরিক আসিড, 

(০) গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আঁসিড হইতে ক্লোরিন, 

(০) সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে ক্লোরিন । 

10. 106501102 100৬ 500 4০910 701619910-- 

(৪) 17507090010110 80197. 6010 50৫10] 017101100. 

[ 17. ৩. 12527. 1960 + 21966] 

(0) 0110111)2 £10]7 50100. 1)%01:001)101710 2010. 

[7. 5. 7127, 1960 3 1960 (০০17) 

(০) 01810111960] 50010] 010101106. [2.০, 2527, 1962: 1966 ] 

11, পরীক্ষার সাহায্যে দেখাও £-_ 

(8) ক্লোরিন ধাতু ও অধাতুর দহনে সাহায্য করে, (৮) হাইড্রোর্জেস্র প্রতি 
ক্লোরিনের তীব্র আসক্তি আছে, (০) ক্লোরিন একটি তীব্র জারক দ্রব্য, (৫) ক্লোরিন 

বিরঞ্ককরূপে কাজ করে, (০) ক্লোরিন জলকে বিযোজিত করিয়া অক্সিজেন নির্গত 
করে, (৫) ক্লোরিন পটাসিয়াম আয়োডাইভ হইতে আয়োডিন প্রতিস্থাপিত করে; 

,€8) কার্বনের উপর ক্লোরিনের কোন ক্রিয়া নাই। 

11. 17065010100 21001110185 00 51)0৬ 0796 01010171)০-- 

(৪) 57009165 5091000990102 01 10)010813 9130 1001)-17020919, (9) 125 

£69%6 25115 10:15 0105019 (০) 19 2 90076 0%10.151176 8£6180, (৫) ৪.০, 

858. 10159017116 86০16) (০) 06০0920199523 ড/৪০1 2100 110018665 05 621)) 

(6) 19015025 10901129 1000 70693510010 1090102, (6) 1785 10 20601) 
010. ০20001), 

129. 77540155270, এই সমীকরণটির আয়তনমাক্িক তাৎপর্য বিশদ- 

ভাবে লিখ। ইহা! প্রমাণ করিবার জন্য কি পরীক্ষা করিবে ? ্ 

12. 5966 006 1] ০0150066010 9160019091702 06 005 20896101 ) 

5১+01১-270. 
ড/1790 67961110105 আ০10 ০০. 10210010060 69050119116? 

13. সাধারণ লবণের সহিত গাঢ় সালফিউরিক আযাসিভ মিশাইয়া মিশ্রণটি 

সামান্ত উত্তপ্ত করিলে কি ঘটে বর্ণনা] কর। (৪) ভিজা লিটমান কাগজ, (৮) 

আমোনিয়া গ্যাস, (০) লোহিত-তপ্ত আয়রন, (৭) লেড নাইট্রেট দ্রবপের সহিত 

উৎপন্ন গ্যাসের ক্রিয়া কি? 
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উপরের ক্ষেত্রে গাঁ সালফিউরিক আ্যাসিড মিশাইবার পূর্বে সাধারণ লবণের 
সহিত সামান্য ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্লাইড মিশাইয়া লইলে কি পার্থক্য লক্ষ্য করিতে? 

এ ক্ষেত্রে উৎপন্ন গ্যাসের সহিত (৪) ভিজ! লিটমাস কাগজ, () আযামোনিয়া,(০) লোহিত- 

তপ্ত আয়রন এবং (৭) পটাসিয়াম আয়োডাইভ দ্রবণের ক্রিয়া কি? 
19. 10250101002 1826 10210021705 ড710]) ০005, 50110110115 8010. 15 ৪00০0 

€0 ০0011001) 5916 2100 000 1701য600 9115100]5 5৪100790. ৬৬102 15 006 

০7০০৮ 0: 6182 £95 79100009001 (8) 10015611005 7021901) (9) 21220001019 

£৪5১ (০) 120-1)06 1:00) (0) 1690 01680 50106101? 

11 2 11612 019155917552 01050100 7০10 10120 9101) 0102 001010012 5216 

021016 0015 0010. 9২1101)11110 2010. 15 20090) ৮5108 012611017০6 ₹০৪]0 

2০০ 00521৮22 ৬/1590 15 006 296০6 01 06 1295 70109001020 17) 0০ 1210061 

085০ 010,8) [00150 11000079 79190] (0) 2001000019১ (০) 120-1106 1010, 

(0) 17000855101 190106 90170101019 ? 

14 ওয়েল্ভন পদ্ধতি এবং ডিকনের পদ্ধতির সাহায্যে ক্লোরিনের শিল্প-প্রস্ততির 

রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি ব্যাখ্যা করিয়। লিখ । 
14. 9210 006 013600102115806101705 112৮0156011 002 1229101090- 

(012 0৫ 01010101196 05 ৬2100]. 71:90255 20. 12298001015 707090955, ৪ 

15. ব্রিচিং পাউডার কিরূপে প্রস্তুত করা হয় বর্ণনা! কর। বিরঞ্জনের জন্য ইহ! 
কিরূপে ব্যবহৃত হয়? ব্রিচিং পাউডারের প্প্রাপ্য ক্লোরিন” বলিতে কি বোঝ ? 

15. 102501162 100 ৬ 10169.013105 0000]: 19 10:2199:00.. 

১৪০৩ 110৬ 1615 0520 101: 10168017117, [ন, ১. 7969 (০০77) ] 

ভ/1১20 0০ 500 00625691070 5 +2৮9118216  010110765 10 10159017105 

2০0৫6] ? 

16. কিরূপে প্রমাণ করিবে-__ 

(৪) হাইড়রোজেন ক্লোরাইডে হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন আছে, 
(9) সোডিয়াম ক্লোরাইডে ক্লোরিন আছে? 

16, 0 ০010 500 81১0৯ 61096 

(৪) 050:09£67 ০1)10712 00120581155 1750 1০8াঃ ৪170 01810911176, 

(6) 50100 017101106 ০01709179 01110910156 ? 

শা্্পিম্প স্পা পি 



অধ্যায় 10 

ব্রোমিন, আয়োডিন, ফ্রোরিন 
(73101001176) 10106, 710011179 ) 

ত্রোমিন (13:021706 ) 

ব্রোমিন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়! যায় না। যুক্তাবস্থায় ব্রোমাইভ রূপে 
সমুদ্রজলে এবং জার্মীনির স্টাস্ফার্ট লবণস্তুপে ব্রোমিন পাওয়া ঘায়। 

পরীক্ষা 10.1. ক্রোমিন প্রস্ততি ল্যাবরেটরীর পদ্ধতি- পটাসিয়াম 

ব্রোমাইড, ম্যাঙ্গীনিজ ডাই-অল্সাইভ ও গাঁ সালফিউরিক আসিডের মিশ্রণ উত্তপ্ত 

করিয়া ল্যাবরেটরবীতে ব্োমিন প্রস্তুত কর! হয়। 

27ত3:41-1%105+ 27590) ৯51৬1790)+ +21:77190)4 4275 0 15) 

পটাসিয়াম বোমাইড, ম্যাঙ্গানিজ ভাই-অক্মাইভ ও গাঢ় সালফিউরিক আসিভের 

মিশ্রণ একটি কাচের রিটর্টে লইয়া রিটর্টটি তার-জালির উপর বসাইয়। স্ট্যাণ্ডের সহিত 

চিত্র ?৮--ল্যবরেটরীতে ব্রোমিন প্রস্ততি 

আটকাও। রিটর্টের লম্বা মুখটি একটি গোলতল ফ্লান্কের মধ্যে প্রবেশ করাও । পাত্রে 

জলের উপর বসাইয়া ফ্রাস্কটি জলধারায় শীতল কর। রিটর্টটি উত্তপ্ত করিলে ব্রোমিনের 

লালবর্ণের গ্যাস নির্গত হয়। শীতল র্লাস্কের সংস্পর্শে আসিয়। ইহ! গাঢ় লাল বর্ণের 

তরলরূপে ফ্লাঙ্কের মধ্যে সঞ্চিত হয় । 

লক্ষ্য কর, ক্লোরাইড হইতে যে উপায়ে ক্লোরিন পাওয়া যায় (9. 11 নং পরীক্ষা ) 

ব্রোমাইভ হইতে সেইরপে ব্রোমিন পাওয়। ষায়। 
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ত্রোমিনের ধর্ম £ 
ভৌত ধর্ম _ () বোমিন গাঢ় লাল বর্ণের তরল পদার্থ। 

(8) ইহার :ঘনত্ব 315 এবং ক্ফুটনাঙ্ক 58:8০01 খুব উদ্ধায়ী বলিয়! সাধারণ 
তাপমাত্রাতেই তরল ব্রোমিন হইতে লাল বর্ণের গ্যাস নির্গত হইতে থাকে । 

(11) ত্রোমিন তীব্র বিষাক্ত পদার্থ। ত্বকের সংস্পর্শে আসিলে যন্ত্রণদায়ক ক্ষতের 
স্ষ্ট হয়। 

(৮) কব্রোমিন জলে কিছুটা দ্রাব্য। ইহার জলীয় দ্রবণকে ব্োমিন-জলগ 
( 01029106 ৪2: ) বলে । আলকোহল, ইথার, ক্লোরোকফর্ম, কার্বন ডাই-সালফা ইভ 

ইত্যাদি জৈব তরল পদার্থে ইহ! খুব দ্রাব্য। 

রাসায়নিক ধর্ম_রাসায়নিক ধর্মে ব্রোমিন ও ক্লোরিনের যথেষ্ট সাদৃস্ঠ আছে। 
কিন্তু ইহা! ক্লোরিন অপেক্ষ। কম সক্রিয় । 

(1) ব্রোমিন অধিকাংশ ধাতু ও অধাতুর সহিত সরাসরি যুক্ত হইয়া 
ব্রোমাইড উৎপন্ন করে। কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের সহিত সরাসরি 
যুক্ত হয় না । 

2347 + টা লন গাগা: (সোডিয়াম ব্রোমাইড ) 

2 1 31১ লু 2ারট়া ( পটাসিয়াম ব্রোমাইড ) 

110 :+ 0৪87 ট2টিহ (ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইড ) 
3০ ++ 4াড়িএ ক ঘও্ভায়াত (আস্ুরন ভ্রোমাইড ) 

2 4. 3টি 2 (ফস্ফরাস ট্রাই-ব্রোমাইড ) 
245 +3812 55 238 (আসের্নিক ট্রাই-ব্রোমাইভ ) 

ঝোমিনের হাইড্রোজেন-আসক্তি ক্লোরিন অপেক্ষা কম। হাইড়োজেন ও ব্রোমিনের 

মিশ্রণ উত্তপ্ত করিলে হাইড্রোজেন ব্রোযাইড উৎপন্ন হয় । 

2 + 032-০  2ুলুটি 

এই বিক্রিয়াগুলিতে ধাতু ও অধাতুর সহিত অপরা-তড়িৎবাহী ব্রোমিন যুক্ত হইয়া 
উহার! ব্রোমাইডে জারিত হইয়াছে । ব্রোমিন এখানে জারক দ্রব্য। 

(0) ব্রোমিন-জল হুর্যালোকে রাখিলে বিশ্লিষ্ট হইয়! হাইড্রোব্রোমিক আযাসিড ও 
ও অক্সিজেন উৎপক্ন হয় । 

29121 27809 5 490 4+ 092 
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ব্রোমিনের সংপৃক্ত জলীয় দ্রবণ হিম-মিশ্রণে শীতল করিলে ব্রোমিন হাইড্রেটের 
(315, 81750 ) লাল কেলাস উৎপন্ন হয়। 

(11) ব্রোমিনের জারণ ধর্ম আছে, কিন্তু ইহ! ক্লোরিন অপেক্ষা মু । ব্রোমিন- 
জলের মধ্যে হাইড্রোজেন সালফাইড পরিচালিত করিলে উহা! বর্ণহীন হয় এবং 

সালফার অধংক্ষিপ্ত হয়। হাইড্রোজেন অপসারিত হইয়! হাইড্রোজেন সালফাঁইড 

মালফারে জারিত হয় এবং হাইড্রোজেন যুক্ত হইয়া ব্রোমিন হাইড্রোব্রোমিক আযাসিডে 
বিজারিত হয়। 

লন, + উ - 278 + ও 
ব্রোমিন সালফার ডাই-অক্সাইডকে সাঁলফিউরিক আসিডে এবং জালফাইট 

লবণকে সালফেট লবণে জারিত করে। নিজে হাইড্রোব্রোমিক আযাসিডে বিজারিত 

রি ২ 
305১ + 2লু,0 + টা  নু১90, + গ্লু 
8৪১০৪ 4+ 1720 + 015 ল ০5304 + 278 

ইহা! পটাসিয়াম আয়োডাইড হইতে আয়োডিন নির্গত করে। পটাসিয়াম 
আয়োডাইড আয়োডিনে জারিত হয় (পরা-তড়িতবাহী পটাসিয়ামের অপসারণ ) 

» এবং ত্রোমিন পটাসিয়াম কোমাইডে বিজারিত হয় (পরা-তড়িত্বাহী পটাসিয়ামের 
সংযোগ )। 

21৩] + 8312 230 + 75 

(৮) ব্রোমিন-জলের মুছু বিরঞ্জন-ধর্ম আছে। ইহা! ভিজা লিটমাস কাগজকে 

বিরঞ্জিত করে। 
(৬) শীতল ও লঘু ক্ষার ভ্রবণের সহিত ইহা ব্রোমাইড ও হাইপোব্রোমাইট 

উৎপন্ন করে। 

3157+ 2৪097 ল 8297 + 29081 + 2530 

ব্রোমিন সোডিয়াম সোডিয়াম সে।ডিষাম জল 
হাইদ্রক্সাইড ব্রোমাইড হাইপোব্রোমাইট 

উত্তপ্ত ক্ষার দ্রবণের সহিত ব্রোমাইড ও ব্রোমেট লবণ উৎপন্ন করে। 
3375 +61077-5991+188:05 ( সোডিয়াম ব্রোমেট) + 31720 

ক্ষারীয় হাইড্রোজেন পার-অক্মাইড ভ্ূবণে ব্রোমিন দ্রবীভূত হইয়। অক্সিজেন 
নির্গত করে। 

[7202 7 2207 4 912৪ ল 2581: + 20780) + 0৪ 
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(৬) ক্লোরিনের ন্যায় ব্রোমিনও যুত-যৌগ গঠন করিতে পারে। 
0974 +:9312 55052775192 

ইথিলীন ব্রোমিন ইথিলীন ডাই-ব্রোমাইভ 

পরিচায়ক পরীক্ষা 2 
() গাঢ় লাল রঙ ও ঝাঁঝাল গন্ধ দ্বার! ব্রোমিন চিনিতে পারা যায় । 

(7) স্টার্চ ও পটাসিয়াম আয়োডাইড ভ্রবণে সিক্ত কাগজ ব্রোমিনের সংস্পর্শে নীল 

হইয়] যায়। 

(18) ইহ! কার্বন ভাই-সালফাইডে দ্রবীভূত হইয়া! বাদামী রঙের দ্রবণ উৎপন্ন 

করে। 

ব্যবহার 
(0) প্রণিভিন্ন ব্রোমাইভ লবণ তৈয়ারী করিতে ব্রোমিন প্রয়োজন । ব্রোমাইভ 

লবণগুলি ওধধে এবং ফটোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হয় । 
(2) রগ্জন-দ্রব্য, ইথিলীন ভাই-ব্রোমাইভ ও মিথাইল ব্রোমাইড, কোন কোন 

কাছুনে গ্যাস তৈয়ারী করিতে ব্রোমিন ব্যবহৃত হয়। 

(3) জারক ভ্রব্যরূপে ও বীজবারকরূপেও ইহার ব্যবহার আছে। 

শিল্প-প্রস্ততি ঃ 
দুইটি উত্স হইতে শিল্পের জন্য ব্রোমিন প্রস্তুত কর! হয়। 

(1) কান্নালাইট হইতে__কান্নালাইট খনিজ পদার্থ, ইহার সংকেত 7:01, 

15015, 67201 ইহার সহিত সামান্য পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইড থাকে। 
এই ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইড হইতে ব্রোমিন সংগ্রহ কর] হয়। 

উত্তচ্ঠি কসম (6০০) 

৫ রঙ 

777 
না 461? 97 
2:15: 
রং 8৮86 
৮১48১৮%-৮ 

চিত্র 7৫--কার্নালাইট হইতে ব্রোমিনের শিল্প-প্রস্ততি 
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ুর্ণ কার্নালা ইটকে জলে দ্রবীভূত করিয়া জলীয় দ্রবণ উত্তাপের সাহায্যে গাঢ় করা হয়। 
উত্তপ্ত গাঢ় দ্রবণ ঠাণ্ডা করিলে অপেক্ষাকৃত কম দ্রাব্য পটাসিয়াম ক্লোরাইড কোলাসিত 
হইয়! পৃথক হয়। পটাসিয়াম ক্লৌরাইডের কেলাস অপসারিত করিয়! যে শেষ-দ্রব 
(10061110007) পাওয়া যায় তাহাতে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইভ ও ব্রোমাইড 

দ্রবীভূত থাকে । এই দ্রবণকে “বিটার্ন* (১16০2) বলে। 

চীনামাটির গোঁলকপুর্ণ একটি স্তশ্তের উপর হইতে উত্তপ্ত (60০0) শেষ-দ্রব ধীরে 

ধীরে প্রবাহিত কর! হয়। স্তস্তের নীচ হইতে ক্লোরিন ও স্টিম পরিচালিত কর! হয়। 

স্তম্ভের উপর হুইতে শেষ-দ্রব নীচের দিকে পড়ে এবং ক্লোরিন ও গ্রাম স্তস্তের নীচ হুইতে 

উপরের দিকে উঠিতে থাকে । ক্লোরিন শেষ-দ্রবের ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইভ হইতে 
ব্রোমিন নির্গত করে। 

11535 + 00127257501. +132 | 

নির্গত ব্রোমিনের বাশ স্টীম-প্রত্রাহে স্তন্তের উপরের দিকের নির্গম-পথ দিয়া বাহির 

হইয়া শীতক-নলে প্রবেশ করে। ব্রোমিন-বাষ্প তরল ব্রোমিনে পরিণত হইয়া নীচে 

সঞ্চিত হয়। শীতক-নল হইতে যদি কোন ব্রোমিন-বাম্প বাহির হয় তবে তাহ! আর 
লৌহচুর্ণে শোষিত হইয়া! আয়রন ব্রোমাইভ গঠন করে (চিত্র 76)। 

(2) সমুদ্রের জল হুইতে-_সমুদ্রের জলে অন্যান্য লবণের সহিত সোডিয়াম, 
পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি ধাতুর ব্রোমাইভ লবণ দ্রবীভূত থাকে। সমুদ্রের 
জলের সহিত সালফিউরিক আযাসিভ মিশাইয়া আযাসিডযুক্ত জলের মধ্যে ক্লোরিন 
প্রবাহিত কর! হয়। ক্লোরিন ব্রোমাইও লবণ হইতে ব্রোমিন নির্গত করে। 

287 47 01525 2৪01 + 93152 

6য় 1 015 - 18015 ++ 812 | 

নির্গত ব্রোমিনকে জল হইতে বাযুগ্রবাহের সাহায্যে ব্রোমিন-বাষ্পরূপে বাহির 
করিয়া আনিয়া সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণে শোষিত কর! হয়'। সোডিয়াম ব্রোমাইভ 
ও ব্রোমেট লবণ উৎপন্ন হয়। ইহাতে সালফিউরিক আযাসিড মিশাইলে ব্রোমিম 

নির্গত হয়| 

339 1+ 392005 7-5 5ি৪8 4 28295 + 3002 

51823719905 ++ 3772১04 25 382 + 9132290+ 

+37,0 
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আয়োডিন (1০৭7) 

আয়োডিন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়! যায় না। যুক্ত অবস্থায় সমুদ্র-জলে, 
সামুদ্রিক উদ্ভিদে, চিলির সোডিয়াম নাইট্রেট বা৷ ক্যালিচি (০8110)6)-তে পাওয়া 
যায়। 

পরীক্ষা! 10.2. আয়োডিন প্রস্ততি ঃ ল্যাবরেটরীর পদ্ধতি- পটাসিয়াম 
আয়োডাইড, ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্মাইভ ও গাট সালফিউরিক আযাসিডের মিশ্রণ উত্তপ্ত 
করিয়! ল্যাবরেটরীতে আয়োডিন প্রস্তুত কর! হয়। 

2া0+710024+37,90+-1790++-21তার0,+ 2াব১০+1, 
ব্রোমিন যে যস্ত্রে তৈয়ারী করিয়্াছ (10.]. নং পরীক্ষা; চিত্র নং 75) এক্ষেত্রে 

সেইরূপ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। পটাসিয়াম আয়োডাইড, ম্যাঙ্গানিজ ভাই-অক্সাইড 
ও সালফি্রিক আযাসিডের মিশ্রণ রিটর্টে লইয়া উত্তপ্ত করিলে আয়োডিনের বেগুনী 

বাষ্প নির্গত হয়। শীতল ফ্লাস্কের মধ্যে উহ! উজ্জল স্ষটিকাকারে সঞ্চিত হয়। 

আয়োডিনের ধর্ম 

ভৌত ধর্ন-_(0) আয়োডিন ধুসর বর্ণের উজ্জল স্ষটিক। 

(11) ইহার ঘনত্ব 494 এবং গলনাঙ্ক 11401 উত্তপ্ত করিলে গলনান্কের অনেক 
কম তাঁপমাত্রায্স ইহ! বেগুনী রঙের বাম্পে পরিণত হয় এবং শীতল করিলে ইহ। পুনরায় 
কঠিন আয়োডিনে পরিণত হয়। অর্থাৎ ইহার উধধ্বপাতন-ধর্ম আছে। আয়োঁডিনের 

বাম্প ঝাঝাল। 

(111) আয়োডিন জলে সামান্য দ্রাব্য কিন্তু আলকোহল, ইথার, ক্লোরোফর্ম, কার্বন 

ভাই-সালফাইড ইত্যাদি জৈব তরল পদার্থে খুব দ্রাব্য। 

রাসায়নিক ধর্ম__ক্লোরিন ও ব্রোমিনের রাসায়নিক ধর্মের সহিত আয়োডিনের 

ধর্মের অনেক সাদৃশ্ট আছে কিন্তু আযমোডিন এ মৌল দুইটি অপেক্ষ। অনেক ক্ম 
সক্রয় । 

() আয়োডিন অনেক মৌলের সহিত সরাসরি যুক্ত হইয়া আয়োভাইড 
উৎপন্ন করে। 

সাদা কস্ফরাস ও আয়োডিন একত্র করিলে প্রচণ্ড রাসায়নিক ক্রিয়৷ ঘটে এবং 
ফস্ফরাস ট্রাই-আয়োভাইভ গঠিত হয়। 
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আয়োডিনের সহিত অতিরিক্ত পারদ মিশাইয়া' একটি খলে ঘষিলে সবুজ রঙের 
মারকিউরাস আয়োভাইভ উৎপন্ন হয় । 

27€ 1 159- 1782]9 

অতিরিক্ত আয়োডিন থাকিলে লাল মারকিউরিক আয়োডাইড উৎপন্ন হয়। 

76115 ল্যা2]5 

ক্লোরিনের সহিত ইহা! আয়োডিন মনোক্লোরাইড (0, লাল কঠিন পদার্থ), 

আয়োডিন ট্রাই-ক্লোরাইড (1015, হলুদ কঠিন পদার্থ), ও ব্রোমিনের সহিত 
আয়োডিন মনো-ব্রোমাইভ (191, কালো, কঠিন পদার্থ ) উৎপন্ন করে। 

হাইড্রোজেনের সহিত আয়োডিনের ক্রিয়া ব্রোমিনের ক্রিয়া! অপেক্ষ! মৃছু। প্লাটিনাম 
প্রভাবকের সংস্পর্শে হাঁইড়োঙ্জেন ও আয়োডিনের মিশ্রণ উত্তপ্ত করিলে আংমিক্ষভাবে 

হইড্রোজেন আয়োডাইডে পরিণত হয়। 

লং 1+1৭ ₹ গলা 

(1) আয়োঁডিনের জারণ-ধর্ম খুবই মৃছু। ইহা হাইড্রোজেন সালফাইভকে 
সাঁলফারে, সালফার ডাই-অক্সাইডকে সাঁলফিউরিক অআ্যাসিডে, সালফাইট লবণকে 
সালফেট লবণে জারিত করে । প্রতিক্ষেত্রে ইহ! হাইড্রো-আয়োভিক আযাসিডে 

নিজারিত হয়। 

[.+77,3 ₹৪+-গল্ 
[,+30,+27,0 ান,50,+ালা 
[51+79950৪ +70350) ০০১০4 ঠা 

(11) আয়োডিন জলে প্রায় অদ্রাব্য এবং ইহার কোন বিরঞ্জন ধর্ম দেখা 

ষায় না। ৃ 

(৮ ক্লোরাইড ব1 ব্রোমাইডের উপর আয়োডিনের কোন ক্রিয়া নাই। কিন্তু 
ক্লোরিন বা ব্রোমিন পটাসিয়াম আয়োডাইড হইতে আয়োডিন নির্গত করিতে 

পারে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে.আয়োডিনঃ ক্লোরিন বা ত্রোমিন অপেক্ষা কম 
সক্রিয়। - 

2171-015-27011152 7210199-21:827715 

17-( ২য় খণ্ড) 
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(৮) আয়োডিন পটাসিয়াম আয়োডাইভ দ্রবণ দ্রবীভূত হুয়। পটাসিয়াম উ্রাই-. 
আয়োডাইভ নামের একটি পদার্থ উৎপন্ন হয়। | 

' ছা +1, 2 তাও 
(5) শীতল ও লঘু ক্ষার দ্রবণের সহিত ইহ1 আয়োঁডাইভ ও হাইপো-আয়োডাইচ 

উৎপন্ন করে। হাইপো-আঁয়োডাইট এত অস্থায়ী যে রাখিয়! দিলে ইহা আয়োডেটে ' 
পরিণত হয়ু। 

[4 + 2807 ₹ হ্যা + 0] +750 
অ)য়োন্িল সোডিয়াম হাইড্রক্স/(ইও সোডিয়াম সোডিয়াম হাইপো- জল 

'্মায়োডাইঙ আয়োডাইট 

হাব৪0]- 2টগ্জা + টবএ10১ (সোডিয়াম আয়োডেট ) 

উদর ক্ষার ভ্রবণের সহিত আয়ো ডাইড ও আয়োডেট উৎপন্ন হয়। 
2া,+01ব850ল - হাবঙা + 0৯ + 3750 

আয়োডিন ক্ষারীয় হাইড্রোজেন পার-অক্মাইভ ভ্বণে দ্রবীভূত হয় এবং অক্সিজেন 
নির্গত হয়। 

31505 1+2২70170-415 25 2৪112125040 

(৬11) উত্তপ্ত ও গাট নাইট্রিক আযসিড দ্বারা ইহা! আয়োডিক আযাপসিডে জারিত 

হয়। 31৯41017705 -5617105 +3010+2750) 

পরিচায়ক পরীক্ষা! 

() উত্তপ্ত করিলে আয়োডিন বেগুনী বাম্প উৎপন্ন করে। 

(8) আয়োডিন স্টার্ট দ্রবণের সংস্পর্শে আসিলে ঘোর নীল বর্ণ উৎপন্ন হয়। 

এই পরীক্ষাটি আয়োডিন সনাক্তকরণের নিশ্চিত পরীক্ষা । পঞ্চাশ লক্ষ ভাগ জলে 

এক ভাগ আয়োডিন থাকিলেও এই পরীক্ষার সাহ'ষ্যে আয়োডিনের অস্তিত্ব 

ধর! যায়। 

(117) কার্বন ভাই-সালফাইডে ত্রবীভৃত হইয়! ইহ! বেগুনী দ্রবণ উৎপন্ন করে। 

ব্যবহার 

(1) বীজবারক ওষধরূপে আয়োভিন ব্যবহৃত হয়। কাঁটা ঘ| ও গ্তের জন্য যে 

টার আয়োডিন” (60০00161929 ) “বাবহার কর! হয় তাহা পটাসিয়াম 

আয্োডাইড ও আ্যালকোহলে আয়োডিন দ্রবীত্তৃত করিয়া! তৈয়ারী কর! হয় । 
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(2) পটাসিয়াম আয়োডাঁইড, আয়োভোফর্ম এবং কোন কোন রঞ্জক তৈয়ারী 
করিতে ইহ! ব্যবহৃত হয়। 

(3) রাসায়নিক বিশ্লেষণে ইহার ব্যবহার আছে। 

শিল্প-প্রস্তুতি 

সামুদ্রিক উত্ভিদ্গ্তলি মৃছুতাপে তম্মীভূত করিয়া! যে ভম্ম পাওয়া যায় তাহাকে কেল্প 
(1617) বলে। এই ভম্মে সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের আয়োডাইড, ক্লোরাইড, 

সালফেট ইত্যাদি লবণ থাকে । এই ভম্মকে জলের সহিত ফুটাইয়! আয়োডাইড ও 

অন্যান্ ভ্রাব্য লবণগুলি দ্রবীভূত করা হয় এবং ফিলটার করিয়া! অদ্রাব্য অবশেষ হইতে 

আযাডিল- ১ ০ ৯ 

টি 4 26. টা, 

2 আমঘোডানড লল্ণ, 
৫ দ্যাতলিত, ডাই-অন্ুগা্ড 

ও গাঢ সালেছিক্উপিব, আনাক্চ্ডি 

উত্তাপ 

চিত্র দ7--আয়ে।ডিশেব শিল্প-প্রস্তৃতি 

গুৃথক কর! হয়। তাপ-প্রয়োগে পরিক্ত-দ্রবণ গাঢ় করিয়। শীতল করিলে অপেক্ষাকৃত 

কম ভ্রাব্য ক্লৌরাইভ ও সালফেট লবণগুলি কেলাসাকারে পৃথক হয়। ফিলটার করিলে 
যে পরিস্রুত পাওয়া যায় তাহাতে আয়োডাইভ লবণ থাকে। ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড 
ও সালফিউরিক আঁসিডের সহিত এই দ্রবণ মিভ্িত করিয়া! লোহার তৈয়ারী রিটর্টে 

উত্তপ্ত কর! হয়। আয়োডিনের বাষ্প নির্গত হয় এবং চিনামাটির গ্রাহক-পান্রে 

( অালুডেল ) কঠিন আয়োডিন রূপে সঞ্চিত হয়। 

হাইড্রোজেন ক্রোমাইড ও হাইড্রোজেন আয়োডাইড-_ 

ক্রোমাইভ ও আয়োডাইড লবণের উপর সালফিউরিক ্যাঁসিডের 
ক্রিয়া ক্লোরাইড লবণ ও সাঁলফিউরিক আযাসিভের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন ক্লোরাইড 
নির্গত হয়, ইহা! তোমর। জান (215 পৃষ্ঠ! দেখ )। ব্রোমাইড ও আয়োডাইড লবণের 
উপর গাঢ় সালফিউরিক আযাসিডের বিক্রিয়ায় ষথাক্রমে হহিড্রোজেন ব্রোমাইড ও 
(হাইড্রোজেন আয়োভাইড উৎপন্ন হয়। কিন্তু গাঢ় সালফিউরিক ্যাসিড হাইড্রোজেন 
[ব্রোমাইডকে জ্বারিত করে এবং ব্রোমিন ও সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। 
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সেইরূপ, সালফিউরিক আযাঁসিড ছারা জারণের ফলে হাইড্রোজেন আযবোভাইড হ্ইতে 

আয়োডিন ও সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়৷ 
2197 + 27590, 25 2750, + 27 
27871 7550, ৯. 85 + 2750 + 305 

০২ সপ পদ সপ ৯ পা" শী শি সপ পপ লালা 

গার 4 97590, ০ 2ারো330,+8১ + 2ার১০ + 305 
এইরূপ, 2াতা + ওান550, - 2790, +], + 2750 + 305 

পরীক্ষা! 10.3. হাইড্রোজেন টার প্রস্তুতি ঃ ল্যাবরেটরীর পদ্ধতি 
লাল ফস্ফরাস ও জলের সহিত ব্রোমিনের বিক্রিয়ার দ্বারা ল্যাবরেটরীতে হাইড্রোজেন 
ব্রোমাইভ তৈয়ারী কর! হয়। 

পপপ্পশাসসপপসিপ আদ শপ শা 

2 7 9 ৮5 26005 
4 238 + 67750 -. 6 + গান ১০, 
274 30328 + 6750) -₹ ০3 + 2757005 

ভাইড্রেজেন ফসফবাস 
বোমাইড আ!সিড 

বিন্দুপাতী ফানেল ও নির্গম-নলযুক্ত একটি ফ্লাস্কে লাল ফস্ফরাস ও জল লও 

নিল্দুপপাতী 
ট্রোলিল ঘটি কাজল « 

৮11 

্ 
আদ্র লাতল রঃ 
হ্রিলকা্ণ্ল 
ও ক বট টা 

হাইড্রোজেন 
৮ 

গাব তিক 

১:৫৪ 

চিত্র ?৪--হাইদ্রোজেন ব্রোমাইড ওক্তরতি 

বিন্দুপাতী ফানেলহুইতে ফোটা ফোটা করিয়া ত্রোমিন লাল ফল্ফরাস ও জলের 
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উপরে ফেল। বিক্রিয়ার ফলে ক্লাঙ্কটি গরম হয় এবং হাইড্রোজেন ব্রোমাইড 
উৎপন্ন হয়। ইহার সহিত ব্রোমিনের বাম্প মিশ্রিত থাকে। বিক্রিয়ার শেষের 

দিকে ফ্লাঙ্কটি সামান্য উত্তপ্ত কর। নির্গত গ্যাস-মিশ্রণ 0-নলে রক্ষিত আর্দ্র লাল 
ফস্ফরাস ও কাঁচ-খণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। মিশ্রিত ব্রোমিন-বাম্প ইহাতে 
শোঁষিত হয়। অতঃপর বায়ুর উধ্বাপসারণ দ্বার! হাইড্রোজেন ব্রোমাইড গ্যাসজারে 
সংগ্রহ কর। 

ধর্ম_-() হাইড্রোজেন ব্রোমাইভ বাঁঝাল গন্বযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস। ইহা বায়ু 
অপেক্ষা ভারী । 

(11) হাইড্রোজেন ব্রোমাইভ জলে খুব দ্রাব্য। ইহার জলীয় দ্রবণকে হাইড্রোব্রোমিক 
আসিড বলে। 

(1) হাইড্রোব্রোমিক আসিড এক-ক্ষারিক আসিড। ইহার লী দ্রবণ 

নীল লিটমাস লাল করে, কতকগুলি ধাতুব বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে, কার্বনেট 
ও বাই-কার্বনেট হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত করে এবং ক্ষারকের সহিত লবণ ও 

জল উৎপন্ন করে। 

রি হাঃ 1 27055 20912 7 ুনুও 

29005 + 2টি 3 2580 4+ 750 +0০02 

বগি + 73 - 830 + 750) 

হাঁইড্রোব্রোমিক আাসিডের লবণকে ক্রোমাইভ (0101০) বলে। যথা, 
সোডিয়াম ব্রোমাইড (13287), জিঙ্ক ব্রোমাইভ (003 )। 

(1) ইহার.জলীয় দ্রবণ সূর্যালোকে বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা বিশ্লিষ্ট হইয়! রোমিন 
উৎপন্ন হয়। 

41731 1 02 » 2520 4+ 2815 

(৯) ম্যাানিজ ডাই-অক্মাইড, পটাপিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, 'সালফিউরিক আযাসিড, 
ক্লোরিন ইত্যাদি জারক পদার্থ দ্বারা ইহা! ব্রোমিনে জারিত হয় । 

2ানায়ি +015 7০ 270] 4+ 8 
ল১90,+ 20387 ৪5 4+ 2750 + 905 

পরিচায়ক পরীক্ষা--0) হাইড্রোব্রোমিক আ্যাসিভ বা ধাতব ব্রোমাইডকে গাঢ় 
সালফিউরিক আযাসিড দিয়া উত্ত্ধ করিলে ব্রোমিনের লাল বাম্প উৎপন্ন হয়। 

(8) হাইড্রোব্রোমিক আযাসিড বা 'ব্রোমাইভ লবণের জলীয় ভ্রবণে সিলভার 
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নাইট্রেট দ্রবণ মিশাইয়া! হাল্ক! হলুদ বঙের পিলভাঁব ব্রোমাইড অধঃক্ষিপ্ত হয় । এই 
অধঃক্ষেপ নাইদ্রিক আসিডে অদ্রাব্য কিন্ত গাচ আযামোনিয়াম হাইডুক্সাইভে ধীরে ধীবে 
দ্রবীভূত হয়। 

78: + 40, - এটা 4 শা, 

813 + 480১7 48817 বৈঙ্াঘ 0, 

পরীক্ষা 10.4. হাইড্রোজেন আয়োডাইড প্রস্তুতি £ ল্যাবরেটরীর পদ্ধতি_- 
লাল ফস্ফরাঁস ও জলের সহিত আয়োভিনেব বিক্রিয়া দাবা ল্যাববেটবীতে হাইড্রোজেন 
আয়োভাইড তৈয়াবী করা হয়। 

2 + 35০ 2ামু, 
৫ গত + 6750  _ €চ্যু + 27,60, 

2৮1+3%+67১0 ০ ঢালা + গান 60 

যেরূপ যন্ত্রপাতির সাহায্যে হাইড্রোজেন রোমাইড তৈয়াবী কবিয়াছে (10 ৩. ন* 

পবীক্ষা ১7৪ নং চিত্র) হাইড্রোজেন আঁয়োডাইড তৈযাবীর জন্য সেইরূপ যন্ত্রপাতি 
প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, ফ্রাঙ্কে লাল ফস্ফরাদ ও আয়োডিন লইযা বিন্দুপাতী ফাঁনেল 
হইতে ফট! ফোটা কবিয়া জল মিশাও। তীব্রভাবে বিক্রিয়াটি ঘটে এবং হাইড্রোজেন 
আয়োডাইভ নির্গত হগ্ন। প্রয়োজন হইলে ফ্লাঙ্কটিকে শীতল জল দিয়া ঠাণ্ডা! কব। 
উৎপন্ন হাইড্রোজেন আয়োভাইডকে আর্দ্র ফস্ফবাঁস ও কাচ-খণ্ডেব মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
কবিয়া (ইহাতে মিশ্রিত আযোডিনের বাম্প শোষিত হয় ) গ্যাসজারে বায়ুর উধ্বণপসারণ 

দ্বাবা সংগ্রহ কর। 

ধর্ম-_() হাইড্রোজেন আযোডাইভ বাঁঝাঁল গন্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস। ইহা! বাস 
অপেক্ষা ভাবী । 

(0) উত্তপ্ত করিলে ইহা! হাইড্রোজেন ও আয়োডিনে বিযোজিত হয়। 

2 হ87751+ [2 

(0) হাইড্রোজেন আয়োডাইড জলে খব দ্রাব্য। ইনার জলীয় দ্রবপকে হাইড্রো- 
আক্নোভিক আযাসিড বলে । 

(%) হাহিড্রো-আয়োঁডিক আসিডভ এক-ক্ষাবিক আ্যাসিভ। ইহার জলীয় বণ 
নীল লিটমাস লাল করে এবং আযাসিভের সব ধর্ম ইহাতে দেখা যায় । 
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চো + 2 মত 20107 শত 

22005 + 2লী! গ্রাবথ্া + 50 +00, 
বটল 1 রা - বিনা ++ [নুএ€) 

হাইড্রো-আয়োডিক আযাসিভের লবণকে আয়োডাইভ (79916) বলে। যথা, 
সোডিয়াম আয়োভাইভ ( টব] ), জিঙ্ক আয়োডাইভ (2015 )। 

(ছ) ইহার জলীয় দ্রবণ হূর্যালোকে বায়ুর অক্সিজেন দ্বার! বিশ্লিষ্ট হইয়া আয়োডিন 
উৎপন্ন হয় । 

4লা1+0১-217,0+21, 
(৮1) হাঁইড্রো-আয়োডিক আসিভের বিজারণ-ধর্ম আছে। হাইড্রোজেন পার- 

অল্সাইভ, নাইটিক ম্যাপিড, ক্লোরিন, কব্রোমিন, ফেরিক ক্লোরাইভ ইত্যাখটুকে ইহ! 
বিজারিত করে। হাইড়ন-আয়োডিক আযাঁসিড জারিত হইয়া আয়োডিনে পরিণত 
হয়। 

'2োনা। + 505 ক 2509 + [5 
ঠানাব০১ + 2:72 27,045 + 20, 
015 + 2লা 7 2লুো + 715 
3 + 2ল্য ০5 2780 1+ 8 
28০05 + হল: ₹ 2০০5 + 2য় 4 

পরিচায়ক পরীক্ষা_€1) হাইড্রো-আয়োডিক তআ্যাঁসিড বা! ধাতব আয়োডাইডকে 
গাঁ সালফিউরিক আযাসিড দিয়া উত্তপ্ত করিলে আয়োডিনের বেগুনী বাষ্প নির্গত 

হয়৷ 
(1) হাইড্রো-আয়োডিক আসিড বা আয়োঁডাইড লবণের জলীয় জ্রবণে সিলভার - 

নাইট্রেট দ্রবণ মিশাইলে হলুদ রডেব সিলভার আয়োডাইড অধংক্ষিগ্ত হয়। এই 
অধংক্ষেপ নাইটি.ক আযাসিড ও আযামোনিয়াম হাইডুক্সাইভে অদ্রাব্য। 

লা + 48305 5 এঞগ্রা + লুব০, 
বন্য + 430, _ এপ + হাব, 

ফ্লোরিল ( চ10০73775 ) 

ফ্লোরিন মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে পাঁওয়! যায় না। খনিজ পদার্থ ফ্লোরস্পারে 

([71075280, 0৪৮৯ ) ক্রায়োলাইটে (050116, এ, 3াবজদ ) এবং ফোর 
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আাপাটাইটে [ ঢ1001-809065, 0৪৫, 3085 (004) ] ফ্লোরাইভ হিসাবে ফ্লোরিন 

থাকে । . 

প্রস্ততি__ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিনের ন্যায় ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্মাইড ও গাছ 
সালফিউরিক আযসিডের সহিত ফ্লোরাইডজ উত্তপ্ত করিয়া ফ্লোরিন তৈয়ারী কর! যায় 

না। কারণ, কোন রাসায়নিক জারক ভ্রব্য ফ্রোরাইডকে ফ্লোরিনে জারিত করিতে 
পারে না। এইজন্ত তড়িতপ্রবাহের সাহায্যে ফ্লোরা ইডকে ফ্লোরিনে জারিত করা হয়। 

প্রথম দিকে ইহাতে নানাবিধ অসুবিধা দেখ! দিয়াছিল। হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের 

জলীয় দ্রবণকে তড়িত্-বিশ্লেষণ করিলে ফ্লোরিনের পরিবর্তে অক্সিজেন এবং ওজোনের 

(020: ) মিশ্রণ উৎপন্ন হয়। অপরপক্ষে, অনার হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড তড়িৎ- 

অপরিবানটী । আবার, ফ্লোরিন এত ক্রিয়াশীল যে কাচ, কার্বন ইত্যার্দির পাব্রকে 

আক্রমণ করে। উপরন্ত হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড খুব উদায়ী (ক্ফুটনাস্ক 1950) 
এবং বিষাক্ত । এই সমস্ত কারণে ফ্লোরিন তৈয়ারী কর! অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। এই 

'অস্থবিধাগুলি দূর করিয়! 1886 খুন্টান্ধে ময়সা (70159৫7 ) সর্বপ্রথম ক্লোরিন 
 প্রস্তত করেন । 

চিত্র ৭9 - ময়সার পদ্ধতিতে ফ্রে।বিন প্রস্তুতি 

অনার্্র তরল হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডে (নু) পটাসিয়াম হাইড্রোজেন ফ্লোরাইভ 

(ঘানঢ2) জবীভূত করিয়। সেই ভ্রধণের তড়িত্-বিশ্লেষণ কর! হয়। প্লাটিনাম ও 

ইরিভিয়াম ধাতু-সংকর হবার! নিত তড়িৎ্-বিস্লেষণ পাত্র এবং ভড়িৎ্ছ্বারের সাহায্যে 

এই তড়িৎ-বিষ্লেষণ কর! হুয়। উদ্বায়ী হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড যাহাতে বাম্পায়িত 
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ন! হয় সেজন্য মিথাইল ক্লোরাইড ( স্ফুটনাঙ্ক__23০0) দ্বারা তড়িৎ-বিঙ্লেষণের পাত্রটি 

শীতল কর! হয়। 

তড়িৎ্-বিঙ্লেষণের ফর্লে ক্যাথোডে হাইড্রে!জেন ও আানোভে ফ্লোরিন নির্গত হয় । 

নির্গত ফ্লোরিনে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইভ মিশ্রিত থাকে । নির্গত ফ্লোরিনকে মিথাইল 
ক্লোরাইডে শীতল কর! প্লাটিনাম-কুগুলীর মধ্য দিয়! প্রবাহিত করান হয়। ইহার মধ্যে 
মিশ্রিত হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড তরলে পরিণত হইয়! পৃথক হয়। অতঃপর ইহাকে 

প্লাটিনাম টিউবে রক্ষিত গলিত সোভিয়াম ফ্লোরাইডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিলে 
অবশিষ্ট হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড শোধিত হয় । বগ্্+লাঘ- টব ৪ল্চও | বায়ুর 

উধ্বণপসারণ দ্বার! প্রাটিনাম-গ্যাসজারে ফ্লোরিন সংগ্রহ করা হয় । 

_ বর্তমানে উন্নততর পদ্ধতির সাহায্যে ফ্লোরিন প্রস্তত কর হয়। ্ 
খু 
চন 

ধর্ম-() ফ্লোরিন হাল্কা! সবুজাত হলুদ বর্ণের বিষাক্ত গ্যাস। ইহা! বায়ু 
অপেক্ষা ভারী । 

(7) ফ্লোরিন অত্যন্ত ক্রিয়াণীল গ্যাস । অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন ব্যতীত ইহ 

অন্ন মৌলের সহিত সরাসরি যুক্ত হয় । 

হাইড্রোজেনের প্রতি ফ্লৌরিনের আসক্তি খুব বেশী। সাধারণ তাপমাত্রাম্ন অন্ধকারেও 
হাইড্রোজেন ও ফ্লোরিনের মিশ্রণ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সহ হাইড্রোজেন ফ্লোরাইভ উৎপন্ন 
করে। [51555 2তছ 

(11) ফ্রোরিন জলকে সাধারণ তাপমাত্রায় বিশ্লিষ্ট করে। হাইড্রোক্রোরিক আযাসিভ 

এবং ওজোনসমন্বিত অক্সিজেন (92001527 ০05৫6 ) উৎপন্ন করে। 

2, + 2750 - ধুলুদ। + 05 
32 1+ 91720 55 চালুর + 05 (ওজোন ) 

(1৮) ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, আয়োভাইভ হইতে ইহা! যথাক্রমে ক্লোরিন, ব্রোমিন 
ও আয়োডিন মুক্ত করে। 

210] + চগ্ লন হুর ++ 05 

2137 1 টি 7 হারা + টা 

2] 41 5725 2471 19 

(%) শীতল ও লঘু ক্ষার দ্রবণের সহিত ক্লোরিন মনোক্সাইড ও সোছিয়াঁম 
ফ্লোরাইভ উৎপক্ন হয় । 
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212 1-2150077-5 221 ১0+4+17850 

গাছ ক্ষার লবণের সহিত ইহ! অক্সিজেন নির্গত করে । 

2৮? 44207 4 2541-21790)+ €)5 

হাইড্রৌফ্লোরিক আযাসিড 

প্রস্ততি চূর্ণ ফ্লৌরস্পার (0৪ঘ্ঃ) ও গাঢ় আলফিউরিক আযসিভের মিশ্রণ 
সীসা-নিমিত রিটর্টে লইয়া! বালি-খোলায় উত্তপ্ত করিলে (300০ সেন্টিগ্রেডের নীচে ) 

হাঁইড্রোফ্লোরিক আযাসিডের বাষ্প নির্গত হয়। জীসা-নিগ্িত গ্রাহক পাত্রে জলের 
মধ্যে এই বাম্প দ্রবীভূত্ত করিলে হাইড়রোফ্লোরিক আযসিডের জলীয় দ্রবণ পাওয়া 
ষায়। /এই জলীয় দ্রবণ কাচ-পাত্র ক্ষয় করে বলিয়া উহা গাটাপার্চার বোতলে 
রাখা হয়। & 

ধর্ম-_(?) হাইড্রোফ্লোরিক আযাসিড খুব বিষাক্ত ধূমায়মান তরল পদার্থ। ইহার 
স্ষুটনাঙ্ক 19501 ত্বকের সংস্পর্শে আসিলে ইহা! গভীর ক্ষতের স্থাষ্ট করে। 

(1) ইহা! জলে দ্রাব্য, জলীয় দ্রবণ আযাসিভধর্মী । ইহার লবণকে ক্লোরাইড 
(50006 ) বলে । যথা, সোডিয়াম ফ্লোরাইড (গ্ঘ্), ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইভ 
(0৪৮5 ) ইত্যাদি 

(11) হাইড্রোফ্লোরিক আসিভ গা শুদ্ সোডিয়াম € বা পটাসিয়াম ) ফ্লোরা ইস 
দ্বারা শোষিত হুইয়া সোভিয়াম ( ব1 পটাসিয়াম ) হাইড্রোজেন ফ্লোরাইভ উৎপন্ন করে। 

71 বালা, 

(৮) সিলিকার (সিলিকন ভাই-অক্লাইড ) সহিত হাইড্রোফ্লোরিক আযাসিড 

উদ্বায়ী সিলিকন টেট্রা-ফ্রৌরাইভ (5104 ) উৎপন্ন করে। অতিরিক্ত হাইড্রোফ্লোরিক 

আযাসিভ থাকিলে হা ইড়্রোফ্লোরো-সিলিসিক আযাসিভ উৎপন্ন হয় । 

8805 4 খাদ ও, + হলুহ0 
1 + দা ৮০177591755 (হাইড়্োফ্লোরো-সিলিসিক আযাপিড) 

কাচের শপার্দান সাধারণতঃ সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যার্দি ধাতুর 
দিলিকেট। হাইড্রোফ্লোরিক আযাসিডের সংস্পর্শে আসিলে কাচের সিলিকেট এই 

জ্যাসিভের সহিত বিক্রিয়ার সিলিকন টেট্রা-ফ্লোরাইড উৎপন্ন করে। ইহা খুব 
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উদ্ধায়ী বলিয়! গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উপিয়া যায় এবং কাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এইজন্ 

কাঁচের উপর দ্বাগ কাটিবার জন্য হাহিড্রোফ্লোরিক আযাঁসিভ ব্যবহৃত হয়। 

ব5,5105১ + লু -₹ গাব + থা, + 3550 
লোডিযাম হাইড্রোফ্লোবিক সৌডিযাম সিলিকন 

সিলিকেট আসিড ফ্লোবাইড টেট্রাফ্লোরাইড 

09910» + €লুঢ _ গু, +8ড, + ওান,0 

পরীক্ষা 10. 5. একখানি পরিষ্কার কাঁচের ফলকের উপর পাতল! মোমের 

প্রলেপ দাও । একটি ক্ুচের সাহায্যে মোমের উপর কিছু লিখিয়! দাও বা কোন নকৃশ! 

আঁক। অতঃপর ইহার উপর হাঁইড্রোফ্লোবিক আযাসিভের দ্রবণ ঢালিয়! ব্রাশ দিয়! 
আস্তে আস্তে সমস্ত জায়গায় ছড়াইয়া দাও। কাঁচের যে অংশ অনাহৃত, সেই অংশ 

আযাসিড দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং লেখা বা নকশা অনুযায়ী কাচ খোদাই হয়। মোমে 

আধৃত অংশ অপরিবতিত থাকে। জল দিয়া অতিরিক্ত হাইড্রোফ্লোরিক আসিড 
এবং তারপিন তেল দিয়া মোম ধুইয়! ফেল। কাচের গায়ে লেখাটি বা নক্শাটি 
দেখ যায়। 

বাবহার-(?) কাচের উপর খোঁদাই-কার্য করিবার জন্য ইহ! ব্যবহৃত হয় । কাঁচের 
ষন্ত্পাতিতে ইহার সাহায্যে দাগ কাটা হয়। 

(1) কৃত্রিম উপায়ে ক্রায়োলাইট প্রস্তত করিতে, ঢালাই লোহার ভ্রব্য' হইতে বালি 
অপসারণের জন্য, পেট্রোলিয়াম-খনির গর্ত করিবার সময় বালির স্তর অপসারণের কাজে 
ইহ ব্যবহৃত হয়। 

হাালোজেন্স ( 775198615 ) ূ 

আলোচনা ফ্রোরিন,। ক্লোরিন, ব্রোমিন,। আয়োডিন, এই 

চারিটি অধাতব মৌলিক পদার্থকে একপঙ্গে হ্যালোজেনস বলে। গ্রীক 

ভাষায় হ্যাল্স (7915) শব্দের অর্থ সামুদ্রিক লবণ। ক্লোরিন, ব্রোমিন, 

আয়োডিন সসুদ্রের জলে লবণরূপে পাওয়া যাঁয় বলিয়া এইরূপ নামকরণ হুইয়াছে। 

হ্যালোজেনের লবণগুলির সাধারণ নাম হ্যালাইডবস (1:211769)। হালোজেন 

মৌলগুলির ধর্ম পড়িবার সময় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে উহাদের ভৌত ও 
রাসায়নিক ধর্মের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে । পারমাণবিক গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে 

সঙ্গে ইহাদের ধর্মের ভ্রমান্বয় পরিবর্তন বিশেষ লক্ষণীয়। প্রথম হালোঁজেন-সভ্য 
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অর্থাৎ ফ্লোরিন অত্যন্ত ক্রিয়াশীল এবং প্রস্ততি ও ধর্মে অন্যান্ত হালোঁজেন-সত্যের সহিত 

ইহার কিছুটা পার্থক্য আছে। 

অবস্থান__ প্রতিটি মৌল কেবলমাত্র যুক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে পাঁওয়া যায়। 

প্রস্ততি_ ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন একই পদ্ধতিতে প্রস্তুত কর! যায়। গাচ 
সালফিউরিক আসিড ও ম্যার্সীনিজ ডাই-অল্লাইভ দ্বারা ক্লোরাইড, ব্রোমাইড ও 
আয়োডাইড লবণ জারিত করিয়া যথাক্রমে ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন তৈয়ারী 
করা হয়। বিক্রিয়ার সাধারণ সমীকরণটি নিষ্বরূপে লেখ। যায়__ 

2াব513চ7,90,+1770,-2াবঞজান5০, +27,0+1750,+, 
এখানে %- 00, 3 বা। 

ফ্লোরিন/প্রস্ততির পদ্ধতি অন্যরূপ, তাহ! বল! হইয়াছে । 

ভৌত ধর্ম 

ধর্স ফ্লোরিন ক্লোরিন 1. আমিন তব্রামিন ূ আয়োডিন 

পাবমাণরিক গুরুত্ব, 19 55 | ৪ ূ 12? 

ভোঁত অবস্থা, বর্ণ | ফাঝাল গন্ধযুক্ত | ধাঝাল গন্ধযুক্ত | হি শী ূ ধূসর বর্ণের 
ও গচ্ধ হাল্কা হলুদ সবুক্তাভ হলুদ | গদ্ধযুক্ত গাঢ় লাল উজ্জ্বল স্ষটিক, 

বর্ণের গ্যাস। বর্ণেব গাস। বর্ণের তরল। | বাষ্প বেগ্রনী 

আপেক্ষিক গুরুত্ব বায়ু অপেক্ষা বায়ু আপক্ষা পাম, 319 (তরল)। ূ £'04 (কঠিন ) 

সামান্য ভারী । 9ঠ গুণ ভাবী । | 

জলে দ্রাব্যতা জলকে বিশ্লিউ মোটামুটি দ্রাব্য। | ক্লোরিন অপেক্ষা ূ অতি সামান্য 

কবে। কম অ্রাব্য। জ্রাবা। 

রাসায়নিক ধর্ম 

_ হাইড্রোজেনের সহিত বিক্রিয়া _ফ্লোরিন অন্ধকারেও হহিড্রোজেনের 
সহিত বিস্ফোরণ সহ যুক্ত হইয়া! হাইড্রোজেন ফ্লোরাইভ উৎপন্ন করে। ক্লোরিন ও 

হাইড্রোজেন হুূর্যালোকে যুক্ত হইয়া হাইড্রোজেন ক্লোরাইন্ড গঠন করে; ব্রোমিন 
ওঃদুহাইড্রোজেন উত্তপ্ত করিলে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড উৎপন্ন হয় এবং আয়োভিন 
ও হাঁইড্রোজেন প্রভাবকের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করিলে আংশিকভাবে হাইড্রোজেন 
'আয়োডাইডে পরিণত হয়। ক্ুতরাং বিক্রিয়ার তীব্রতা ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে 
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সবাপেক্ষা বেশী। এবং ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিনের ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার তীর ক্রমশঃ 

কমিতে থাকে । | 

জলের সহিত বিক্রিয়া_-ফ্লোরিন জলকে বিষ্লিষ্ট করিয়! হাইড্রোক্লোরিক 
আসিড এবং অকিজেন ও ওজোন (092906 ) উৎপন্ন করে। হৃধালোকে 

ক্লোরিন-জল বিষ্লিষ্ট হয় এবং অকিজেন ও হাইড্রোক্লোরিক আনিভ উৎপন্ন হয়। 

ব্রোমিনজলকে হুর্যালোক অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীবে বিশ্লি্ট করে এবং অক্সিজেন ও 

হাইড্রোব্রোমিক আাসিভ উৎপন্ন হয়। জলের সহিত আয়োডিনের কোন বিক্রিয়! 

স্বটে না। 

ধাতুর সহিত বিক্রিয়া_সকল ধাতুই ফ্লোরিন দ্বারা আক্রান্ত হইয়! ক্লোরাইড 
উৎপন্ন করে। ধাতুগুলি ফ্রোরিনের মধ্যে জলিয়া উঠে। ক্লোরিন সকল ধাতুর সহিত 

বিক্রিয়া করিয়! ক্লোরাইড উৎপন্ন করে এবং অধিকাংশ ধাতু ক্লোরিনের ধ্মধ্যে জলে । 

অধিকাংশ ধাতু ব্রোমিন দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ব্রোমাইড উৎপন্ন হয় কিন্তু কয়েকটি ধাতু 
মাত্র ব্রোমিন-বাষ্পের মধ্যে জলে । অনেক ধাতুর সহিত আয়োডিন সরাসরি যুক্ত হইয়া! 

আয়োডাইড গঠন করে। 

অধাতুর সহিত বিক্রিয়াঁ_অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন ব্যতীত অন্তান্য অধাতুর 
সহিত ফ্লোরিন সরাসরি যুক্ত হয়। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ব্যতীত অন্থান্ 
অধাতুর সহিত ক্লোরিনের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, 

নিলিকন ব্যতীত অন্তান্ত অধাতুর সহিত ব্রোমিন সরাসরি যুক্ত হয়। আয়োডিন 

কেবলমাত্র ফল্ফরাস, আংসনিক, হাইড্রোজেন ও অপর হ্যালোজেন-সভ্যদের সহিত 

সরাসরি যুক্ত হয় । 

রাসায়নিক সব্রিয়তা_হাইড্রোজেন,। জল, ধাতু ও অধাতুর সহিত 

হালোজেন মৌলগুলির বিক্রিয়ায় দেখা যায় যে ইহাদের মধ্যে ফ্লোরিন সর্বাপেক্ষা 

সক্রিয়। ক্লোরিনের সব্রিয়ত। ফ্লোরিন অপেক্ষা কম, ব্রোমিনের সক্রিয়ত৷ ক্লোরিন 

অপেক্ষা) আরও কম এবং আয়োডিন সর্বাপেক্ষা কম দক্ধিয়। প্রতিস্থাপন বিক্রিয়। 

হইতেও ইহ! প্রমাণিত হয়। ক্লোরাইড, ব্রোমাইড ও আয়োডাইড হইতে ফ্লোরিন 

যথাক্রমে ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন মুক্ত করিতে পারে কিন্তু ক্লোরিন, ব্রোমিন বা 

আয়োডিন ফ্লোরাইও হইতে ফ্লোরিন মুক্ত করিতে পারে না। ব্রোমাইভ ও আয়োভাইভ 

হইতে ক্লোরিন যথাক্রমে ব্রোমিন ও আয়োডিন মুক্ত করিতে পারে। কিন্তু ব্রোমিন 
বা আয়োডিন ক্লোরাইড হইতে ক্লোরিন মুক্ত করিতে পারে না। ব্রোমিন আয়োডাইড 
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হইতে আয়োডিন মুক্ত করে কিন্ত আয়োডিন ব্রোমাইভ হইতে কমন মুক্ত করিতে 
পারে না। 

এইরূপে দেখ! যায় যে পারমাণবিক গুরুত্ব বৃদ্ধির সহিত হালোজেন লী 
সক্রিয়তা! ক্রমশঃ কমিয়। যায় । 

জারণ ধর্ম__ফ্লোরিন তীব্র জারক ভ্রব্, ক্লোরিনের জারণ ক্ষমতা ক্লোরিন 

অপেক্ষা কম, ব্রোমিনের জারণ ক্ষমতা ক্লোরিন অপেক্ষা কম এবং আয়োডিনের 

খুবই কম। 

ক্ষারের সহিত বিক্রিয়া_ 

ক্ষার দ্রবণ ফ্লোরিন ক্লোরিন | ব্রোমিন আয়োডিন 

শীতল ও লত্বু ,/ | ফ্রোরাইড ও ক্লোরাইড ও ব্রোমাইড ও আযঘোডাইড ও 
ফ্লোরিনমনোক্সাইড: হাইপো-ক্লোরাইট | হাইপো-ব্রোমাইট | হাইপো-আয়ো" 
উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হয় | ডাইট উৎপন্ন হয । 

উঞ্চ ও গা ফ্লোরাইড ও ক্লোরাইড 'ও ব্রোমাইড ও আয়োডাইড ও 

অক্সিজেন উৎপন্ন ! ক্লোরেট উৎপন্ন | ব্রোমেট উৎপন্ন আয়োডেট 

হয়। হয়। হয়। উৎপন্ন হয়। 

বিরগ্তন ধর্ম_--ফ্লোরিন জৈব পদার্থ নষ্ট করে। ক্লোরিন জৈব পদার্থের রঙ সহজেই 
বিরঞজিত করে। ব্রোমিনের বিরঞ্জন-ক্রিয়া ক্লোরিনের অপেক্ষা ধীরে ধীরে সম্পার্দিত হয়। 

আয়োডিনের বিরপ্রন-ক্রিয়। নাই। 
এই প্রসঙ্গে যে সব বিক্রিয়ার উল্লেখ কর! হইয়াছে তাহাদের শর্ত এবং সমীকরণ 

পূর্বেই বর্ণনা! কর! হইয়াছে। 

অনুশীলনী 10 
1. ল্যাবরেটরীতে বোমিনের প্রস্ততি বর্ণনা কর। সমীকরণ লিখ । ব্রোমিনের 

চারিটি ধর্মের উল্লেখ কর এবং ক্লোরিন ও আয়োডিনের এ জাতীয় ধর্মের সহিত 
ভূলন। কর। 

1.106501002 006 0060000. 01 012191176 চিটিনিত 17) 0100 18100120015, 

(3156 20086100902 209] 0165 01910216165 0100 ০01000216 00010 10) 

(1)6 5017:951001701775 0:019200125 0: 017101119 210. 10017)6. 
[7.5 1961 (0017%, )) 1970 ] 



ব্রোমিন,। আয়োডিন, ফ্লোরিন 2 

2. ল্যাবরেটরীতে ব্রোমিন তৈয়ারী করিবার একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। ইহার 

চারিটি ধর্মের উল্লেখ কর। সমীকরণ লিখ। 
2, 1065500196 002 10900170001 70167911175 10109101106 11) 096 15100180015. 

১17০ 001 04 109 10002106195, (31৬০90090101)5, 

[17.15. 72211.১ 1967 (০০17. 1 

3. পটাসিয়াম ব্রোমাইড হইতে কিরূপে ল্যাবরেটরীতে ত্রোমিন প্রস্তুত করিবে? 
ব্রোমিনের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের সহিত ক্লোরিন ও আয়োভিনের এ ধর্মগুলির 

তুলন। কর। 

রি 9627578 0000 [00585510]) 1000106১100 ০0010 1:0100116 0০ 

07০09160117) 0102 19200186015? 001010816 0100 010551091] 2190. 01091001091 

[00102100125 0: 010708170 710) 00052 0£ 001011176 ৪00. 10011)9, 

| 1.5. 7527১ 1966-80০070,) ] 

4. পটাসিয়াম আয়োডাইড হইতে আয়োভিনের প্রস্তুতি বর্ণনা! কর। 

41035010106 00০ 00200] 01 79208190100. 01 1090.1090000100 70098591010 

1099106. | 12. 5. 7527১ 1960 (০07/9.) ] 

5. ' পটাপিঘ়্াম আয়োডাইডের সহিত কিছু আয়োডিন মিশিয়! গিয়াছে । কিরূপে 

উহ! পৃথক করিৰে ? আয়োডিন দেখিতে অনেকটা! গ্রাফাইটের ন্যায়। কিরূপে পার্থক্য 

করিবে? 

5, 99209 30011066০06 00120. 80 100 00098551010 100106, 10 

০] ০০ 520215665 109011)6 7? 10017)9  16920010165 81801216617) 

210192181)06. [0৮ ৮৮০৪] 5010 01501780151) 0০0০০100210 ? 

6. (৫) ব্রোখিন এবং (9) আয়োডিন কিরূপে শিল্পের জন্য প্রস্তুত কর! হয়? 

রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি লিখ । 
6. ০ ০ (৪) 17010101006 21৭ (0) 10016 01610915002 1215৩ 

30819? 90৪66 006 ০116001091 158.0610175 11)01%20, 

7. পটাসিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ব্রোমাইভ এবং পটাসিয়াম আয়োডাইছের 
উপর গাঢ় সালফিউরিক আযাসিডের ক্রিয়। সমীকরণ সহ বিসৃত কর। 

7.102500196১ 1 ০0002019175) 03৩ 2০000. 06 ০010 8010130110 

৪০1] 00. 70885510100) 013101100) 70058954010 (010900106 2100 70918551017) 

20010 (০910৮ 1. ৬০ ) 
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8. ল্যাবরেটরীতে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড এবং হাইড্রোজেন আয়োডাইড প্রস্তির 
বিক্রিয়াগুলি লিখ । 

(৫) ক্লোরাইড, (1) ব্রোমাইভ, ও (11) আয়োভাইভের জলীয় দ্রবণের সহিত 
সিলভার নাইদ্রেটের জলীয় দ্রবণের ক্রিয়া! কি? 

8, 19250002 07০ 1220010105 05 ড717101) 10501098217) 61010106200 

0501:082া2 100105 216 00502150. ঢা 00519001860, 

৬1) 19 006 2061018 0: 5115011010565 50100101 00 2005005 50101601012 

01 ৪ (1) 001010100) (11) 01010100, 210. (111) 1090106? 

9. কিরূপে প্রমাণ করিবে যে ব্রোমিন অপেক্ষা! ক্লোরিন অধিক সক্রিয় এবং 

আয়োভিন অপেক্ষা ব্রোমিন অধিক সক্রিয়? 
9. [0 5/০011]এ 5০00 9170৮ 01096 01010110619 0701০ 20012 01321 

00101176১21), 10101010615 17801690601 0022 1001176 ? 

10. ল্যাবরেটরীতে কিরূপ ফ্লোরিন প্রস্তুত করা হয়? ফন্ত্রপাতির চিত্র জীক। 

ফ্লোরিনের তিনটি ধর্মের উল্লেখ কর এবং ক্লোরিনের ধর্মের সহিত উহার্দের তুলন। কর। 
10. নু০৬7 13 0103010100 101:2709160 1 0102 19901986015 2 (1৮2 ৪. 10691 

51260 0৫ 006 21070212005. 90962 61160 110100162 [01010210125 0৫ 025 

0121776196 0100 000019912 (1121) ৮7101) 61956 0: 01010101170. 

|:7. ৩.:2527১ 1965] 

11. হাইড্রোফ্লোরিক আযাসিডের জলীয় দ্রবণ প্রস্তুতির প্রণালী বর্ণনা কর। 

সিলিকার উপর হাইড্রোফ্লোরিক আযসিডের ক্রিয়া কি? কাচ খোদাই করিবার জন্য 

এই আযাসিডের ব্যবহারের পদ্ধতি এবং উহাতে ষে রাসায়নিক ক্রিয়া! ঘটে তাহা 

বর্ণনা কর । 

11. 10250101102 0101295 00620201000 0: 01:21১2106101) 0: 80 200201015 

50100 0৫ 1)5 0000015৪০10, [70. 5. 7227১ 2960 (007%2.) ] 

৬1196 15 02 9০610100105 01090009110 8010. 01 5111058. ? 10990:195 6102 
[7০000 2100. 0091001565 10750150010) 00০ 056 01 010০ 5,010 01: ০0017105 
81955, 

12. হালোজেন্স কাহাকে বলে? ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিনকে 

একই গোষ্ঠীর মৌল বলিয়া! মনে করিবার কারণ কি? 
12. ৬৬18 915 12810986605? ৬/1590 1083017290০ 0000 00 ০018106- 

1716 0086 00010106, ০105101016১ 10109001056 2190. 10011)6 216 05210021501 05 
92100 910115 ? 
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সালফার ও সালফারের যৌগ 
(99101)01 ৪10 168 0090070001008 ) 

সালফার (91208) 

সালফার বা গন্ধক বহু প্রাচীন কাল হইতেই আমাদের দেশে পরিচিত। ওঁধধ 
প্রস্তুতিতে পারদ-গন্ধক ঘটিত রক্তবর্ণ হিঙ্থুলের ব্যবহার প্রাচীন পুঁথিতে দেখা যায়! 
17 খুন্টাৰে ল্যাভয়সিয়র মৌলিক পদার্থরূপে ইহার প্রথম পরিচয় দেন। 

মৌলাবস্থায় ও যুক্তাবস্থায় প্রকৃতিতে সালফার ব্যাপকভাবে রহিয়াছে । বিশেষতঃ 

আগ্রেয়গিরি অঞ্চলে : যথা, সিসিলি, ইটালী ও জাপানে যথেষ্ট পরিমাণ মৌন্লিক সালফার 
আছে। কিন্ত সালফারের সর্বাপেক্ষা! বড় খনি আমেরিকার লুসিয়ানা ও টেক্সাস 
অঞ্চলে । পৃথিবীর মোট প্রয়োজনের শতকর! 80 ভাগ সালফার আসে আমেরিক! 

হইতে। ইহ" ব্যতীত বিভিন্ন সালফাইড ও সালফেট খনিজ পদার্থে সালফার যুক্ত 
ভাবে প্রকৃতিতে পাওয়! যায়। যথা, 

আয়রন পাইরাইটিল, ঢ০39 কপার পাইরাইটিস, 00৪9, ০৪9৪ 
জিঙ্ক ব্রেড, 2275 গ্যালেনা, 29 

সিনাবার, 7765 জিপ সাম, 0890১ 2750 

কাইসেরাইট 1890,, [720 আযনহাইড্রাইট, 0950 
হেভি স্পার, 739১0) 

সালফার নিষ্কাশন £ 
সিসিলির পদ্ধতি (91011190. 7:00699 )__সিসিলিতে যে খনিজ সালফার 

পাওয়া যায় তাহাত্তে সালফারের পরিমাণ শতকরা 20-25 ভাগ। ইহার সহিত 

মাটি, বালি, চুনাপাথর, জিপজাম ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে । এই সালফারযুক্ত প্রস্তর- 

গুলি ইষ্টকনিমিত চুলীর ঢালু মেঝেতে রাখিয়! উপর হইতে আগুন ধরাইয়৷ দেওয়া হয়। 
সালফারের কিয়দংশ পুড়িয়া সালফার ডাই-অক্মাইড গ্যাসে পরিণত হইয়া বাহির 

হইয়া! যায়। এই বিক্রিয়া্টি তাঁপ-উৎপাদক। উদ্ভৃত তাপের সাহায্যে সালফারের 
বাকি অংশ গলিয়! যায় এবং গলিত সালফার ঢালু মেঝে বাহিয়া একটি চৌবাচ্চায় 

সংগৃহীত হয়। ইহাতে শতকরা 6-৪ ভাগ মাটি ও অন্যান্য অপত্রব্য থাকে । পাতন- 
ক্রিয়ার সাহায্যে এই সালফার বিশুদ্ধ কর! হয়। 

18 (২য় খণ্ড) 
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সালফার বিশোধন- -অবিশ্ুদ্ধ সালফার একটি লোহার পাত্রে গলান হয় এবং 
তরল সালফার পাইপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়! একটি লোহার রিটর্টে আমে। 
রিটর্টিকে চুল্লীতে তীব্র উত্তপ্ত কর! হয় এবং তরল সালফার বাম্পীভূত হইতে থাকে। 
সালফার-বাম্প একটি প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়! ঠাও। দেওয়ালের গায়ে হলুদ গু'ড়ারূপে 

রী 
২ 

চিত্র ৪০--সালফাব বিশোধন 

জম] হুয়। ইহাকে গন্ধকরজ (05073 ০ 9810007) বলে। গম্ধকরজ জম৷ 

হইবার ফলে কক্ষটি ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইতে থাকে এবং উপযুক্ত উত্তপ্ত হইলে সালফার 

গলিয়! নীচে জমা হয়। গলিত সালফার নির্গম-পথ দিয়া বাহির করিয়া বেলনের 

আঁকুতির কঠিন সালফারে বা রোল সাল- 
ফারে (8,011 901701001) পরিণত- করা হয়। 

ফ্রাস্ পদ্ধতি--(5:950 ০০595) £ 

আমেরিকার পরদ্ধতি-__আমেরিকার সাল- 

ফার ভৃপৃষ্ঠের প্রায় আট শত ফিট নীচে 

মাটি, বালি ও চুনাপাথরের* স্তরের নীচে 
মুক্ত অবস্থায় থাকে। ফ্রাস্ পদ্ধতিতে এই 

সালফার মাটির নীচ হইতে তোল! হয়। 

ভৃ-পৃষ্ঠ হইতে বিভিন্ন ব্যাসের তিনটি 
এককেন্জ্রীয় ( ০010019000০ ) নলও মাটি, 

বালি ও চুনাপাথরের স্তর ভেদ করিয়া 
সালফারের স্তর পর্যন্ত বসানো হয়। 

সর্ববহিংস্থ নল (চিত্রে 1 নং নল) দিয়] 

180০ সেট্টিগ্রেডে তাপমাত্রায় অতি-তণ্ত 

জল উচ্চচাপে সালফারের শুর পর্স্ত 

উচ্চ-চাপে বায়ু, 
ছি অর 

ত ৪:55 রি ্ শি 

পাস অজ জজ তরি: ২ 4৮০ রি ০ 

নে পাস সদ আজ আঠা? ঠাস 2৮ রাও ও 

চিত্র 8:--ফ্রাস্ পদ্ধতিতে সালফার নিষ্কাশন 
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" পাঠান হয়। অতি-তপ্ত জলের সংস্পর্শে কঠিন সালফারের স্তর গলিয়| যায়। 

অতঃপর একেবারের মধ্যের নল ( চিত্রে 3নং নল ) দিয়া উচ্চ-চাপে (প্রায় 35 

গুণ বায়ু-চাপে ) উত্তপ্ত বায়ু পাম্পের সাহায্যে গলিত সালফারের মধ্যে পরিচালিত 

করা হয়। গলিত সালফারের মধ্যে প্রবলবেগে বায়ু চালিত হইবার ফলে গলিত 

সালফারের ফেনা বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া মধ্যবর্তা নল (চিত্রে 2নং নল) দিয়া 
মাটির উপর চলিয়া আগে । গলিত সালফারকে কাঠের ছাঁচে ঢালিয়৷ শীতল করিয়! 

কঠিনে পরিণত করা হয়। ইহাকে আর শোধন করিবার প্রয়োজন হয় না, কারণ এই 
সালফার প্রায় শতকরা 995-_99'8 ভাগ বিশ্তুদ্ধ। 

অন্ঠান্ত উৎস হইতে 

(1) সালফাইড খনিজ হইতে_ ধাতু নি্াশনের জন্য সালফাইভ খনিজগুলির 
(কপার পাইরাইটিস, জিঙ্ক ব্রেড, গ্যালেনা ইত্যাদি) তাপ-জারণের (1985008 ) 
সময় প্রচুর সালফাব ডাই-অল্লাইভ গ্যাস নির্গত হয়। শীতল সোডিয়াম সাঁলফাইট 
দ্রবণে সালফার ডাই-অক্মাইড গ্যাস শোষণ কর! হয়। সোডিয়াম বাই-সালফাইট 

ভ্রবণ উৎপন্ন হয়। এই দ্রবণ উত্তপ্ত করিলে সালফার ডাই-অক্সাইভ গ্যাস নিত হয়। 

গুশ্বততণ্ত (11000) কার্বনের উপর দিয়! প্রবাহিত করিলে সালফার ভাই-অক্সাইড 

বিজারিত হইয়া সালফারে পরিণত হয়। 
১90৯ + 5০ + 305 5 2াব৪790, 

১০) + 0 সু 005 + 5১ 

(2) জিপ.াম হইতে_জিপসামের সহিত বালি, কাদা, ও কোক মিশ্রিত 

করিয়া! তীব্র উত্তপ্ত করিলে সালফার ডাই-অক্মাইড নির্গত হয়। পূর্বের ন্যায় 11000 
তাপমাত্রায় কোক দ্বার! সালফার ডাই-অক্সাইড বিজারিত কর! হয় । 

(9) লেব'-পদ্ধতির উপজাত ক্যালসিয়াম সালফাইড হুইতে-_এই পদ্ধতিতে 
সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তুতির সময় ক্যালসিয়াম সালফাইড উপজাতরূপে পাওয়া যায় 
এবং এই ক্যালসিয়াম সালফাইড হইতে সালফার উদ্ধার করা হয়। অবশ্ত লেব্র। 
পদ্ধতি বিশেষ প্রচলিত ন1 থাকায় বর্তমানে এইরূপে সালফার সংগ্রহ কর! হয় না। 
পদ্ধতিটির রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি লক্ষ্য কর। 

ক্যালসিয়াম সালফাইড জলে প্রলঘ্বিত রাখিয়া উহার মধ্যে কার্বন ভাই-অল্সাইভ 
প্রবাহিত কর! হয়। হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন সালফাইড 
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ও বায়ুর মিশ্রণ উত্তপ্ত আয়রন অক্মাইভের উপর দিয়া প্রবাহিত কর! হয়। হাইড্রোজেন 
সালফাইড জারিত হইয়া সালফারে পরিণত হয়। 

099 + ঢ50 + 00২ 5 0800১ + লও 
25৩ + 05 হ 2ানু,0 + 23 

(4) নিঃশেবিত আয়রন-অক্সাইড হইতে__কোল-গ্যাস প্রস্তুতিতে নিঃশেধিত 
আয়রন অল্লাইভ (52005 0310 ০৫ 1:01) ) উপজাতরূপে পাওয়। যায়। কোল- 

গ্যাস হইতে হাইড্রোজেন সালফাইড অপসারণের অন্য সোদক ফেরিক অক্সাইড 
ব্যবহার কর! হয়। হাইড্রোজেন সালফাইডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া সোঁদক আয়রন 

অক্সাইড আয়রন সালফাইডে পরিণত হয় এবং তখন উহ! আর হাইড্রোজেন সালফাইড 
শোষণ করিতে পারে না । ইহাকে নিঃশেষিত আত্বরন অঝ্সাইভ বলা হয়। নিঃশেধিত 

আয়রন-অক্মাইড ( অর্থাৎ আয়রন-সালফাইড) বায়ুতে খোলা অবস্থায় ছড়াইয়! রাখা 
হয় এবং মাঝে মাঝে নাড়িয়া দেওয়া হয়। আয়রন সালফাইড বায়ুর অক্িজেন দ্বারা 

আয়রন-অক্সাইডে পরিণত হয় এবং সালফার পৃথক হয়। এই আয়রন-অক্মাইভ 
পুনরায় ব্যবহার করা হয়। নিঃশেষিত আয়রন-অক্সাইডের অধিকাংশই অবশ্ঠ সালফার 
ডাই-অক্মাইডের প্রস্ততির জন্য ব্যবহৃত হয়। ৬ 

25898 + 305 ৪ 26508 +- 63 | 
40০১ 4 905 » 259205 + 45 

বিশুদ্ধ সালফার- রোল সালফারকে কার্বন ডাই-সালফাইডে দ্রবীভূত করিয়া 
ফিল্টার করা হয়। ইহাতে অদ্রাব্য অবিশুদ্ধি পৃথক হয়। পরিশ্রুত বাম্পীভূত করিলে 

বিশ্তুদ্ধ সালফার অবশিষ্ট থাকে। 

সালফারের বন্ুরূপতা (2119600]5 ০৫ 58121747)--ফস্ফরাস ও কার্বনের 

ন্যায় সালফারেরও বছুরূপতা আছে। সালফারের রূপভেগুলিকে প্রধানত দুই 
শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা, স্কটিকাকার ( ০902111)6) ও অনিয়তাকার 
( 21001010005 )। 

স্কটিকাকার রূপভেদ 
0) রম্বিক বা অষ্টপল! সালফাৰ বা «সালফার ( 71,010215 ০ 

0০005150019] 0: -১101007 ) 

0) মনোর্লিনিক বা প্রিজমেটিক বা 9-সালফার ( 51070011710 ০: 
19001500900 01 9- 53109901 ) 
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অনিয়তাকার রূপভেদ-_ 

(1) নমনীয় বা প্লাস্টিক সালফার (1856০ 97101) 01) 

(2) জুগ্ধশ্বেত সালফার (15111. ০৫6 51] ) 

(3) কলক্সভীয় সালফার (00110709] 5010107) 

সাধারণ অবস্থায় যে উঈষৎ হলুদ বর্ণের . সালফার 

দেখিতে পাওয়া যায় তাহ! রম্বিক সালফার । ইহার 
স্কটিকে আটটি পৃষ্ট-তল আছে। সাধারণ তাপমাত্রায় 
রদ্ধিক সালফার খুব স্থায়ী এবং অন্যান্য রূপভেদগুলি 

অনেক সময় রাখিয়া দিলে ধীরে ধীরে ইহাতে পরিণত 

হয়। মনোর্লিনিক বা! প্রিজমেটিক সালফারের* স্টিক 

হলুদ বর্ণের এবং শ্থচের মত দীর্ঘ আকরুতিবিশিষ্ট। প্লাষ্টিক 

৬ সালফার রবারের মত নমনীয়, দুগ্ধশ্বেত সালফার দুধের 
| মত সাদা । 

সালফারের বিভিন্ন রূপভেদগুলি ষে একই মৌলিক পদার্থ তাহা নিম্নরূপে বুঝিতে 
পঞ্জরা, যায়। 

(1) অতিরিক্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ ও শুফ অক্সিজেনের মধ্যে সালফারের যে কোন 

রূপভেদকে তীব্র উত্তপ্ত করিলে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহ। সালফার ভাই-অল্লাইভ। 
সমান ওজনের বিভিন্ন রূপভেদ হইলে উৎপন্ন সালফার ভাই-অল্সাইভের ওজন 

প্রতিক্ষেত্রেই সমান। 

(9) সমান ওজনের এক একটি রূপভেদ্কে ফিউমিং নাইট্রিক আাসিড দিয়া উত্তপ্ত 

করিলে সালফিউরিক আযাসিভ উৎপন্ন হয়। দ্রবণ শীতল করিয়া অতিরিক্ত বেরিয়াম 

ক্লোরাইড ব্রবণ মিশান হয়। বেরিয়াঁম সালফেটের সাদ] অধ:ক্ষেপ পড়ে । অধঃক্ষেপ 

পাতিত জলে ধুইয়া, সম্পূর্ণ শুফ্ধ করিয়া ওজন কর! হয়। দেখা-ঘায়, সমান ওজনের 
সালফার হইতে সমান ওজনের বেরিয়াম সালফেট পাওয়া যায়। * 

5 + 6০0১ 5 950, + 6২095 + 2750 
৪9 গ্রাম 98 গ্রাম 

[79904 + 3809 2 89১০ + 270 

98 গ্রাম অতিরিক্ত 934 গ্রাম 

উপরের সন্ীকরণ হইতে দেখ যায় যে প্রত্যেক রূপভেদের 32 গ্রাম করিয়া! লইলে 
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233 গ্রাম বেরিয়াম সালফেট পাওয়া যায় । অর্থাৎ] গ্রাম হইতে 2 বা 728] 

গ্রাম বেরিয়াম সালফেট পাওয়া] যায় । 

সালফারের ধর্ম 

ভৌত ধর্ম () সালফার হাল্কা হুলুদ বর্ণের কঠিন পদার্খ। ইহা একটি 
অধাতু। 

(1) ইহা ভঙ্গুর এবং তাপ ও তড়িতের কুপরিবাহী । 
(11) রঞ্ধিক সালফারের গলনাঙ্ক 112801 44460 তাপমাত্রায় গলিত 

সালফার ফোটে এবং গাঁ লাল বাম্প নির্গত হয়। 

(%) সালফার জলে অদ্রাব্য কিন্তু কার্বন ভাই-সালফাইভে দ্রাব্য। প্লাষ্টিক সালফার 
কার্বন ভাই-সালফাইডে অদ্রাব্য। 

(০) সালফারের বহুরূপতা! ধর্ম আছে, ইহ! পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । 

রাসায়নিক ধর্ম 

() প্রত্যক্ষ সংযোগ--অনেক মৌলিক পদার্থের সহিত সালফার সরাসরি 

যুক্ত হয়। $ 

অধাতুর সহিত-_বাযুতে বা অক্িজেনে উত্তপ্ত করিলে সালফার গলিয়া যায় এবং 
পরে নীল শিখাসহ জলিতে থাকে । ইহাতে সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। 
5+05-$05 

উত্তপ্ত ঝামাপাঁথরের উপর সালফালের বা্প ও হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবাহিত করিলে 
হাইড্রোজেন সালফাইভ গ্যাস উৎপন্ন হয়। [72+25- 1725 

ফুটন্ত সালফারে ক্লোরিন গ্যাস প্রবাহিত করিলে কমল! রঙের তরল সালফার 
ক্লোরাইড উৎপন্ন হয় । 29+-012- 9205 

লোহিত-তপ্ত কার্বনের উপর সালফারের বাষ্প প্রবাহিত করিলে কার্বন ডাই- 
সালফাইড উৎপন্ন হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় কার্ধন ডাই-সালফাইড তরল পদার্থ। 

০4-2১-০১০2 

ফস্ফরাস ও আর্সেনিকের সহিত যথাক্রমে ফস্ফরাঁস পেনটা- সালফাইভ ও আর্সেনিক 

ট্রাই-সালফাইভ গঠিত হয়। . 
42+-109-2559, 
24১941-3১ল £5298 
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ধাতুর সহিত- সালফার উত্তপ্ত কপার, আয়রন, জিঙ্ক, সোডিয়াম টা 

ধাতুর সহিত সালফাঁইড (58100106 ) নামক যৌগ গঠন করে। সালফার-বাম্পের 
মধ্যে পাতলা তামার পাত রাখিলে উজ্জল শিখায় জলিয়! উঠে ; সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম 
প্রভৃতি ধাতু সালফার-বাম্পে অধিকতর সক্রিয়তায় সালফাইড গঠন করে । 

0874১5509১7 254 5- ৪৪৩ 

ঢ০+-১-17০১; 20-49-5205 

আযাসিডের সহিত বিক্রিয়া__গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড, লঘু সালফিউরিক 
আযাসিড বা লঘু নাইট্রিক আযাসিডের সহিত সালফার ক্রিয়া করে না। উত্তপ্ত গাঢ় 
নাইট্রিক আযাসিভ সালফারকে সালফিউরিক আযাসিডে 'জারিত করে এবং নিজে 
নাইট্রোজেন ভাই-অক্সাইডে বিজারিত হয় । 125-126 পৃষ্ঠা দেখ । 

+তানাব০0,- ল,১০+61০0৯+28,0 

উত্তপ্ত গাঢ় সালফিউরিক আযাসিড সালফাঁরকে সালফার ভাই-অক্মাইডে জারিত 
করে। সাঁলফিউরিক আাসিভ বিজারিত হইয়! সালফার ভাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। 

3+28,90,-390,+27,0 

(7) ক্ষার দ্রবণের সহিত 'বিক্রিয়া_সালফারচুর্ণ গাঢ় কষ্টিক সোডা 
ভ্রবণের সহিত উত্তপ্ত করিলে সোডিয়াম সালফাইড ও সোডিয়াম থায়োসালফেট 
উৎপন্ন হয়। 

454 61380)77-52195১+-1329১৪০0)5+31790) 

উৎপন্ন সালফাইভ আরও সালফারের সহিত যুক্ত হইয়! পেপ্টাসালফাইড উৎপন্ন 
করে। ১৪৪১+49 ৪9০১ 

কষ্টিক পটাসের সহিত বিক্রিয়৷ একইরূপ-_ 
454-612077-527-9১4-8250)5+-375390) 

75০7-49-95 

ব্যবহার 

(৫) প্রচুর পরিমাণ সালফার পোড়াইয়া সালফার ডাই-অক্সাইডে পরিণত করা 

হয়। সালফার ডাই-অক্সাইড হইতে সালফিউরিক আাসিভ তৈয়ারী করা হয় । 

(7 সালফার হইতে বিভিন্ন সালফারের যৌগ তৈয়ারী করা হয়। যথা, কার্বন 

ডাই-সালফাইভ (জৈব-দ্রাবক ), ফস্ফবাস পেপ্টা-সালফাইভ ( দেশলাই-শিল্প ব্যবহৃত 
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হয়), সৌডিয়াম থায়োসালফেট ( ফটোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হয় ), ক্যালসিয়াম সালফাইট 
€ কাগজ শিল্পে ব্যবহৃত হয় ), সালফার ক্লোরাইড। 

(112) বারুদ তৈয়ারীতে ও কৃত্রিম রবার প্রস্তৃত করিতে ইহা প্রয়োজন । 

. (৮) সালফার-ঘটিত ওষধ ও মলম প্রস্তুতিতে বিশুদ্ধ মৌলিক সালফার ব্যবহৃত 
হয়। 

(ড) কীটণাশকরূপে সালফারের ব্যবহার আছে। 

সাঁলফারের যৌগ 
সালফারের যে সমস্ত যৌগ সম্পর্কে এখানে আলোচনা কর! হইয়াছে তাহাদের নাম- 

ও সংকেত নিয়ে দেওয়। হইল। 

হাইড্রাই্ড 
হাইড্রোজেন সালফাইভ বা সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন, ১৩ 

অক্সাইভ ও অক্সি-আ্যাসিড 
দুইটি অক্সাইড দুইটি অক্সি-আযাসিড 
সালফার ভাই-অক্সমাইড, 905 সালফিউরাস আযাসিড, 77250, 
সালফার ট্রাই-অক্মাইভ, 90, সালফিউরিক আযাসিড, [7290+ 

সালফার ডাই-অক্পাইড ( ৭7:1127,80 10175 ) 

1774 থুল্টান্ধে বিজ্ঞানী প্রিস্টলী গাঢ় সালফিউরিক আযাসিডের সহিত পারদ 
€ মারকারি ) উত্তপ্ত করিয়! সালফার ডাই-অক্মাইড গ্যাস তৈয়ারী করেন। আগ্নেয়গিরির 
গ্যাসে সালফার ডাই-অক্সাইড থাকে এবং কয়েক স্থানে খনিজ জলের সহিত উক্ত 
গ্যাসটি দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। 

সালফার ডাই-অক্পাইড প্রস্তুতি 
(1) সালফার ও সালফাইড-খনিজের জারণ দ্বারাঁ_বায়ুতে সালফার 

পোড়াইলে নীল শিখায় জলে। বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা সালফার জারিত হইয়া সালফার 
ডাই-অল্সাইভ গ্যাসে পরিণত হয়। : 

5 4+ ০05 - 308 
আয়রন পাইরাইটিস, কপার পাইরাইটিস, জিঙ্ক ব্রেড গ্যালেনা ইত্যাদি সালফা ইড- 

খনিজ বাযুতে উত্তপ্ত করিলে সালফার ভাই-অক্মাইভ গ্যাস নির্গত হয় । 
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47592 4 1109 ০ 28550578308 * | 
আয়রন পাইরাইটিস. . ফেরিক অব্মইভ সালফার ডাঁই-অক্াইড 
4008০95 +130928. 725 4080 ৮ 7+ 2568053 + 8905 

কপার পাইরাইটিস "-.. কিউপ্রিক ফেরিক অক্সাইড সালফার 
| অল্লাইড ৃ ডাই-অক্সাইভ 

2229 + 305 ৯. 2220 + 2305 
জিঙ্ক ব্রেড জিঙ্ক অক্সাইড সালফার ডাই-অক্মাইড 

শিল্প-প্রন্ততি 

বায়ুতে সালফার কিংবা! আয়রন পাইরাইটিদ পোড়াইয়! সালফার ডাঁই-অক্মাইডের 

শিল্প-প্রস্তুতি করা হয়। উৎপন্ন সালফার ভাই-অক্সাইড গ্যাস শীতল জলে দ্রবীভূত কর! 

হয়। ইহাতে মিশ্রিত অন্যান্য অদ্রাব্য পদার্থ পৃথক হইয়া যাঁয়। সালফার ভাই- 
অল্সাইডডের জলীয় দ্রুবণ উত্তপ্ত করিলে সালফার ডাই-অক্সাইভ গ্যাস নির্গত হয়। 
ইহাকে গাঢ় পালফিউরিক আযাসিডের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া! শুফ করা হয় এবং চাপ- 

প্রয়োগে তরলে পরিণত করিয়া ইম্পাতের চোঙে ভত্তি করা হয়। 

* (2) সালফিউরিক আযাসিভের বিজারণ দ্বারা_গাঢ় সালফিউরিক আযাসিডকে 
কপার, মারকারি, সিলভার ইত্যাদি ধাতু কিংবা কার্বন, সালফার ইত্যাদি অধাতুর 
গৃহিত উত্তপ্ত করিলে সালফিউরিক আযাসিড বিজারিত হইয়া! সালফার ডাই-অক্সাইডে 
পরিণত হয়। 

০0 + 272১0) 

06 4+ 21759094 

0850, + 305 + 2550 
চ7550, + 905 + 2850 - 

24১6 + 27590 -₹ 45304 + 905 + 2750 
04 27290472005 + 2905 + 2750 
ও + 23550, 7 3905 + 2750 

পরীক্ষা 1], 1. ল্যাবরেটরীর পদ্ধতি_-তামার ( কপারের ) ছিল ও গাঢ় 
গালফিউরিক আ্যাসিভ উত্তপ্ত করিয়া ল্যাবরেটরীতে সালফার ভাই-অক্মাইড 
্স্তুত করা হয়। সালফিউরিক আযাসিড বিজারিত হইয়! সালফার ভাই-অক্সাইড 

উৎপন্ন হয়। 

09721255047 29504 4+905+27790) 
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দীর্ঘনাল ফানেল ও নির্গম-নলযুক্ত একটি গোলতল ফ্লান্কে কিছু তামার ( কপারের ) 

ছিলা লও। দীর্ঘনাল ফানেল হইতে গাঢ় সালফিউরিক আযাপিভ ফ্লান্কে ঢাল, যাহাতে 

চিত্র ৪9- _ল্াযাবরেটরীতে সালফার ডাই-অক্সাইড প্রস্ততি 

নলের শেষ প্রান্ত সালফিউরিক আযাসিডে ডুবানো থাকে। তার-জালির উপর ্লাস্কটি 

হাখিয়! বুনসেন বার্নারের সাহায্যে উত্তপ্ণ কর। সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপক্ন 

হয় এবং নির্গম-নলের মধ্য দিয়া বাহির হয়। গ্যাসটি অতঃপর গা সালফিউরিক 

আযাসিডের মধ্য দরিয়া পরিচালিত করিয়! শু কর এবং বায়ুর উধ্বণপসারণ ছারা 

গ্যাসজারে সংগ্রহ কর। | 4 

ভ্রষটব্য__গ্যাস পস্ততির পর ফ্লাঙ্কে যে তবল অবশিষ্ট থাঁকে তাহা প্রধানত কপার সালফেটের 

দ্রবণ। ইহাতে জল মিশাইয়া লঘু কবিষা ফুটান হয। অতঃপর ইহ! ফিলটার করিয়া পরিক্রুত 

বাম্পায়িত করিলে কপার সালফেটেব নীল কেল।স পাওয়া যায়। পুনঃকেলাসনের সাহায্যে হ্হা 

বিশুদ্ধ করা হয়। 

(3) সালফাইট লবণ হইতে -সালফিউরাস অআ্যাসিভ [8 2909, 

ঘি-ক্ষারিক আযাসিড। ইহার নর্মাল লবণকে সালফাইট (9৩121:16০ ) এবং আযাসিড” | 
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লবণকে বাই-সালফাইট (1-9010%16) বলে। সালফাইট ও বাই-সালফাইট লবণের 
উপর লঘু সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভের বিক্রিয়ায় সালফার ভাই-অক্মাইড 
গ্যাস নির্গত হয়। 

09505 + 2701 77 08015 ++ 7750 ++ 905 

ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্লোরিক কালসিয়াম জল সালফার 

সালফাইট আসিড ক্লোর।ইড ডাই-অক্মাইড 

182905 + 75904 - 8250, + 750 + 908 

সোডিযাম সালফিউবিক সোডিযাম জল সালফার 

সালফাইট আসিড সালফেট ডাই-অক্সাইড 

27505 + 75১04 2 27504 + 750 নি 9095 

সোডিযাঁম সালফিউরিক সোডিয়াম জল সালফার 

বাই-সালফাইট আযাসিড বাই-সালফেট ডাই-অক্সাইড 

পরীক্ষা 11.2. বিন্দুপাতী ফানেল ও নির্গম-নলযুক্ত একটি চ্যাপ্টাতল 
্লান্ে সোডিয়াম সালফাইট বা! বাই-সালফাইট লবণ লও। বিন্দুপাতী ফানেল 

ক 
তি এ লঘু ব্্ 

হাই্রোক্রোরিক আযাসিড. 

২১১ 
১১১৬ 

ালহাইট বা 
ৰাই-সালফাইট লবণ 

চিত্র 8৫__সালফাইট ব1 বাই-সালফাইট হইতে সালফার ডাই-অক্মাইড প্রস্তুতি 

হইতে দ্বীরে ধীরে সালফিউরিক বা! হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড মিশাও। সালফার 

ডাই-অক্সাইভ গ্যাল নির্গত হয়। বায়ুর উপ্পসারণ স্বারা গ্যাসজারে ইহা! সংগ্রহ 

কর। 
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সালফার ডাই-অক্সাইডের ধর্ম 

ভৌত ধর্ম__()) সালফার ডাই-অল্সাইড একটি বর্ণহীন, শ্বাসরোধী বীঝাল 
গম্বযুক্ত গ্াস। 

(৫1) সালফার ডাই-অক্মাইভ বায়ু অপেক্ষা 
ভাঁরী। 

(11) সাধারণ চাপে ও তাপমাত্রায় বরফ- 

লবণ মিশ্রণে শীতল করিয়া কিংবা সাধারণ 

তাপমাত্রায় 2'5 বাযুমণ্ডলীয় চাপে শুফ সালফার 

ভাই-অক্মাইড গ্যাসকে বর্ণহীন তরলে পরিণত 
কর! যায়। 

(৬) সালফার ভাই-অক্মাইভ জলে অত্যন্ত 
দ্রাব্য। 15০ সেন্টিগ্রেডে 1] আয়তন জলে 45 

আয়তন গ্যা তহ্য়। টু ও, | স দ্রবীভূ হয় রি ্ নে পা 

পে ্ 

রাসায়নিক ধর্ম 2 

(1) সালফার ডাই-অক্মাইড সাধারণত চিত্র ৪--তরল সালফার ডাই- 

নিজে দাহা নহে এবং অন্য পদার্থের দহনে সাহায্য অক্সাইড এন্ততি 

করে না । কিন্তু জলন্ত সোডিয়াম, পটাসিয়াম, লৌহচুর, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি ধাতু : 
এই গ্যাসে জলিতে থাকে। 

4 + 3905 শা 5505 + 59505 
পটাসিয়াম সালফাইট পটাসিযাম থায়োসালফেট 

35০ + 9002 লও 2720) চে 7০১ 

ফেবাঁস অক্সাইড ফেরাঁস সালফাইড 

36 + 90, ০. 2509 + 285 

ম্যাগনেমিযাম অক্সাইড. ম্যাগনেসিয়াম সালফাইভ 

1100” সেট্টিগ্রেডে উত্তপ্ত কার্বনের উপর দিয়া প্রবাহিত করিলে সালফার ডাই- 
অল্লাইড সাঁলফারে বিজারিত হয়। কার্বন জারিত হইয়! কার্ধন ভাই-অক্মাইডে পরিণত 
হয়। 0 + 902 75 009 + ১ 

এই বিক্রিয়াগুলিতে সালফার ডাই-অক্সাইভ জারক দ্রব্যরূপে ব্যবহার করে। 
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() সালফার ভাই-অক্সাইড জলে খুব ভ্রাব্য এবং জলীয় ভ্রবণ আযাসিডধর্মী। 
দ্রবণে সালফিউরাস আযাসিভ উৎপন্ন হয়। সালফিউরাস আযাসিড খুব অস্থায়ী, উত্তপ্ধ 

করিলে সালফার ভাই-অক্সাইড গ্যাস বাহির হইয়া! যায় । 
305» + নু,0 2 85508 

পরীক্ষা 11.3. একটি সালফার ডাই-অক্মাইভের গ্যাস-জারে নীল লিটমাস"দ্রবণ 
মিশাইয়া ঝাঁকাও। নীল লিটমাঁস দ্রবণ লাল হয়। গ্যাসজারটি জলের মধ্যে উপুড় 

করিয়া ঢাকৃনি সরাঁও। গ্যাস-জার জলে ভি হয়। 

লাল দ্রবণের সামান্য অংশ টেস্ট-টিউবে লইয়! ফুটাও। দ্রবণের বর্ণ নীল হয়। 
দ্রবীভূত সালফার ভাই-অক্সাইভ বাহির হইয়া যায়। 

ফোয়ারা পরীক্ষার (9.2 নং পরীক্ষ ) সাহায্যে সালফার ডাই-অক্সাইঙের দ্রাব্যতা 

এবং ইহার জলীয় দ্রবণের আযসিভধর্ম (নীল লিটমাস লাল কর1) দেখাইতে পার। 
সালফিউরাস আযাপিড মুক্ত অবস্থায় পাওয়া! যায় না, ইহা জলের দ্রবণে থাকে। 

গরম করিলে দ্রবণ হইতে সালফার ভাই-অক্মাইড গ্যাস নির্গত হইয়া যায়। শীতল 

অবস্থায় রাঁখিয়৷ দিলে বাঁুর অক্সিজেন ছারা ধীরে ধীরে সালফিউরিক আসিডে জারিত 
»হয়। 277590970০2 5১04 

সালফিউরাস আসিডের অথুতে ছুইটি প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন-পরমাণু আছে। 

সুতরাং ইহা! দ্বি-ক্ষারিক আযাসিড এবং ইহা! ছুই রকমের লবণ, শমিত বা নর্ম্যাল লবণ 
ও আযাসিড-লবণ উৎপন্ন করে। 

সালফিউরাস আ্যাপিড নর্ম্যাল লবণ আযাসিড লবণ 
[7,১০৪ 1ব৪250)3 187730)5 

সোডিয়াম সালফাইট মৌভডষাম বাই-সালফাইট 

0০৪১০) 0503১0)3) গু 

ক্যালসিয়াম সালফাইট ক্যালসিযাম ব1ই-স।লফাইট 

পরীক্ষা 11.4. একটি আবদ্ধ নলে সালফিউরাস আাসিভ অর্থাৎ সালফার ডাই- 

অল্সাইডের জলীয় দ্রবণ লইয়া! 1500 তাপমাত্রায় উত্তপ্ত কর। হাল্কা হলুদ বর্ণের 

কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়ার শেষে কঠিন পদার্থটি ফিল্টার করিয়া দ্রবণ হইতে 
পৃথক করিয়া শু কর। শুফ কঠিন পদার্থটি বাুতে পোড়াইলে সালফার ডাই-অক্সাইড 
গ্যাস উৎপন্ন হয়। কারণ, গ্যাসটির গন্ধ পোড়া সালফারের স্তায় এবং ইহা অআ্যাসিভ 

মিশ্রিত পটাসিয়াম পার-ম্যাঙ্গানেট দ্রবণ বর্ণহীন করে। 
37,905 -০9+2775904 +50 
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এই পরীক্ষা হইতে প্রমাণিত হয় যে সালফার ভাই-অল্মাইভে সালফার আছে। 
(07) আসিভীয় অক্মাইড-_সালফার ভাই-অক্সাইড একটি আযাসিভীয় অক্মাইভ। 

ক্ষারের সহিত ইহ1 বাই-সালফাইট ও সালফাইট লবণ উৎপন্ন করে। 

0৪0 + 505. -₹ 08905 (ক্যালসিয়াম সালফাইট ) 

50 + 905 -5 টিও8505 ( সোডিয়াম বাই-সালফাইট) 

2ব৪টেল + 90৯7 টি959059 (সোডিয়াম সালফাইট)+ 50 

সোডিয়াম ও পটাসিয়াম কার্বনেটের জলীয় দ্রবণে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস 

পরিচালিত করিলে উহাদের বাঁই-সালফাইট উৎপন্ন হয় এবং কার্বন ডাই-অক্লাইড 

নির্গত হয়। 
". ব৪১,০০0৯+৮,0+2905-2877509+ 005 

কার্বনেট অতিরিক্ত থাকিলে সালফাইট উৎপন্ন হয়। 

2াবঞান90১+,00,-2াবহ১9০,+00+7750 

চুনজলের মধ্যে সালফার ডাই-অক্সাইভ প্রবাহিত করিলে প্রথমে অদ্রাব্য সাদা 

ক্যালসিয়াম সালফাইট উৎপন্ন হয়। এজন্য চুনজল ঘোলাটে হয়। অতিরিক্ত সালফার, 

ডাই-অক্মাইড প্রবাহিত করিলে দ্রাব্য ক্যালসিয়াম বাই-সালফাইট উৎপন্ন হয়। চুন 

জল আবার স্বচ্ছ হয়। রি 

08(077)5 + 905 ভু? 08905 + 5০ 
চুনজল অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম সালফাইট 

05305 + [7509 + 905 75 0807908)5 
দ্রাব্য ক্যালসিয়াম বাই-সালফাইট 

ক্যালসিয়াম বাই-সালফাইট দ্রবণ উত্তপ্ত করিলে সালফার ভাই-অক্মাইড নির্গত 

হুইয়! পুনরায় অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম সালফাইট উৎপন্ন হয়। সুতরাং শ্বচ্ছ দ্রবণ আবাঁর 

ঘোলাটে হয়। 

0(8909)5 5 08905 + চ509.+ 305 

চুনজল, ও কার্বন ভাই-অক্লাইডের বিক্রিয়ার সহিত এই বিক্রিয়াটি তুলনা! 
করিয়। দেখ। 

() বিজারণ ধর্ম__সালফার ডাই-অক্সাইভ একটি শক্তিশালী বিজারক 

কব্য । 

সপ পপ ক পাকা 
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_ সালফার ডাই-অক্মাইডের জলীয় দ্রবণ ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিনকে যথাক্রমে 
হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড, হাইড্রোব্রোমিক আযাদিভ ও হাইড্রো-আয়োডিক আযাসিভে 
বিজারিত করে। সালফার ডাই-অল্মাইড জারিত হইয়! সালফিউরিক আাসিডে পরিণত 

হয়। ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়ো'ডিনের সহিত পরাতড়িত্বাহী হাইড্রোজেন যুক্ত 
হইয়াছে বলিয়া উহার! বিজারিত হইয়াছে 

015. ++ 505 + 2750 7. 20] + লু59০, 
9:৭+ 505, + 2১0 27780 + 7590, 
[8 + 905 + 25509 _ 2 + ১৩০, 

পরীক্ষা! 11.5. একটি টেস্ট-টিউবে ব্রোমিন-জলে কিংবা জলে এপ্রলদ্থিত 
আয়োঁডিনের মধ্যে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিচালিত কর। বর্ণহীন দ্রবণ 
উৎপন্ন হয়। 

ইহ! ফেরিক ক্লোরাইডকে ফেবাস ক্লোরাইডে পরিণত করে। এই পরিবর্তনে 
ফেরিক ক্লৌরাইডের অপরা-তড়িত্বাঁহী অংশ অর্থাৎ ক্লোরাঁইডের অনুপাত হাঁদ পায়। 

আরও বলিতে পার, আয়রনের পরা-যোজ্যত173 হইতে হাস পাইয়1+2-এর পরিণত 
হইয়াঁছে। 

28505 4505 + 2750 5 285015 + 2701 + 8590, 

পরীক্ষা! 11.6. একটি টেস্ট-টিউবে হলুদ বর্ণের ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ লইয়া 
উহার মধ্যে সালফার ভাই-অক্সাইড গ্যাপ পরিচালিত কর। ফেরা ক্লোরাইভ উৎপন্ন 
হওয়ার জন্য ভ্রবণের বর্ণ সবুজ হয়। ( জটিল লবণ স্থষ্টির জঙ্ত প্রথমে দ্রবণ লাল হইতে 
পারে। সেক্ষেত্রে গরম করিলেই লাল বর্ণ চলিয়া যায়। ) 

ইহা! আসিড মিশ্রিত পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দ্রবণ বর্ণহীন করে। পারম্যাঙ্গানেট 

বিজারিত হইয়া ম্যাঙ্গানাস লবণে পরিণত হয়। 

2170, স্০ [50 + 2170 ++ 5,0 
[১0 + চ590, সু 05905, + ন,০ 
200 +27550, স্০ 21090, + 2১0 
5305  +577504-5,0 7 575905 

 গারাপ50,+550,+25,0- 590,1720590,4+27590, 
) 
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ইহা! আযাসিড মিশ্রিত পটাসিয়াম ডাই-ক্রোমেটকে ক্রোমিক লবণে বিজারিত করে। 
হলুদ বর্ণের ডাই-ক্রোমেট দ্রবণ সবুজ বর্ণের দভ্রবণে পরিণত হয়। 

[00507 লু [50 +00205 4 3০. 
ঢ50 + 8550, স্ [590, ঁ ন,0 
07505 + 3590, লু 08090,)5 +- 3ান,0 
3905  +97,0+3,0 2 3790, 
[50507473509 +1775904 72 590,+002(90+)১ 41750 

[505507-এর অণুতে ছুই পরমাণু ঘ-এর পরা-যোজ্যত1+-2, 7 পরমাণু 0-এর 

অপরা-যোজ্যত (_-2)৮ 7 ব। -- 14, সুতরাং 2 পরমাণু 07-এর পরা-যোজ্যতা+12। 

কারণ, উপাদান পরমাণুর মোট পরা-যোজ্যতা। ও অপরা-যোজ্যত সমান। অতএব 

] পরমাণু ০৮-এর পরা-যোজ্যতা476 1 ক্রোমিক লবণে [এখানে 015 (50$)5-এ ] 

0-এর পরা-যোজ্যতা 431 সুতরাং এই পরিবর্তনে 0-এর পরা-যোজ্যতার হ্রাস 

হইয়াছে (76 হইতে 43) বলিয়া 7:50:507 বিজারিত হইয়াছে । 

পরীক্ষা! 11.7. দুইটি টেস্ট-টিউবে পৃথকভাবে সালফিউরিক আযাসিডভ মিশ্রিত 

পটাপিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ ও পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট দ্রবণ লইয়। সালফার ভাই 
অক্মাইভ গ্যাস পরিচালিত কর। দ্রবণ ছুইটির বর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য কর। 

ইহা! হাইড্রোজেন পাঁর-অক্মাইডকে জলে বিজারিত করে এবং নিজে 4954 

আযাসিডে জারিত হয়। 
7.0, 4 30, + লু,0 7 50 4+ ১30, 

(”) জারণ ধর্ম __সালফার ভাই-অক্সাইডের কিছুটা জারণ ধর্ম আছে। 

পটাসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, কার্বন ইত্যাদির সহিত বিক্রিয়া পূর্বে উল্লেখ করা 
হুইয়াছে। 

ইহা আন্র হাইড্রোজেন সালফাইডকে সালফারে জারিত করে। 
275১1১002-27504+35 

(1) সালফার ভাই-অক্সাইভ সূর্যালোকে বা প্রভাবক ( কপুর )-এর উপস্থিতিতে 

ক্লোরিনের সহিত সালফিউরিল ক্লোরাইড নামক একটি তরল পদার্থ উৎপন্ন করে। 
90, + 015 ₹90501, 

উত্তপ্ত লেড ডাই-অক্মাইভ ও সোডিয়াম পার-অক্সাইডের সহিত ধাতব সালফেট- 
উৎপন্ন করে। | 
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[50২ + 505 72 70505 ( লেড সালফেট ) 

৪৯0) + 90২ ₹ ৭১0, (সোডিয়াম সালফেট ) 

প্লাটিনাম-চুর্ণ প্রভাবকের সংস্পর্শে উত্তপ্ত করিলে (45050) ইহ! অক্সিজেনের সহিত 
যুক্ত হইয়! সালফার ট্রাই-অক্সাইড গঠন করে । 

290৪ 7 0) 7 2909)5 

(৬11) বিরগুন ধর্ম সালফার ভাই-অক্সাইভ জলীয় বাপ্পের উপস্থিতিতে অনেক 
জৈব রঙিন পদীর্থকে বর্ণহীন করে। এই বিরঞ্জন কার্য জলের অনুপস্থিতিতে হইতে পারে 

না। সম্ভবতঃ জলের সহিত বিক্রিয়ায় সালফার ডাই-অক্সাইভ জায়মান হাইড্রোজেন 
উৎপন্ন করে এবং এই সক্রিয় জায়মাঁন হাইড্রোজেন ছারা বিজারিত হইয়া রডিন পদার্থ 

বর্ণহীন হয়। 

ন.১০0১ 4 ন,0 7 নু59০, + 2 
রঙিন পদার্থ + 2 বর্ণহীন পদার্থ 

পরীক্ষা 11.8. একটি সালফার ডাই-অক্সাইভপূর্ণ গ্যাসজারে একটি ভিজ! রঙিন 

ফুল ফেলিয়! দাও । কিছুক্ষণ পরে দেখ, ফুলটি বর্ণহীন হইয়া গিয়াছে । শুফ গ্যান ও 

শ্ুফ ফুল লইলে ফুলের রউ অপরিবতিত থাকে। 

* পরীক্ষা 11.9. একটি টেস্ট-টিউবে ম্যাজেন্টা রঙের দ্রবণ লইয়া উহাতে সালফার 

ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিচালিত কর। দ্রবণটি বর্ণহীন হয় । 

সালফার ডাই-অক্ম( ইড ও ক্লোরিনের বিরঞ্ন ধর্মের তুলনা 

(1) সালফার ডাই-অক্মাইড ও ক্লোরিন উভয়ই জশীয় ৰাম্পের উপস্থিতিতে রঙিন 

পদদার্থকে বিরঞ্তিত করে। সম্পূর্ণ শুফ অবস্থায় ইহাদের বিরঞ্জীন ক্ষমতা নাই । 
(2) জলের সংস্পর্শে ক্লোরিন জায়মান অক্সিজেন নির্গত করে এবং এই জায়মান 

অক্সিজেন জারণের সাহায্যে বিরঞ্রিত করে । সালফার ডাই-অক্মাইড জলের সংস্পর্শে 
জায়মীন হাইড্রোজেন নির্গত করে এবং এই জায়মাঁন হাইড্রোজেন বিজারণের সাহায্যে 
বিরঞ্জিত করে। অর্থাৎ ক্লোরিন জারণ-ক্রিয় বারা এবং সালফার ডাই-অক্সাইড বিজারণ 

ক্রিয়। ছার! বিরঞ্জিত করে। 

(3) সালফার ডাই-অল্সাইভ ক্লোরিন অপেক্ষা মৃছু বিরগক। সিল্ব, উল ইত্যা্ি 

সালফার ভাই-অক্সাইড ছারা শ্বাভাবিকরূপেই বিরঞ্জিত হয়। ক্লোরিন তীব্র বিরগ্ক 
বলিয়া এ পদার্থগুলি ক্লোরিনে নষ্ট হইয়। যায়। 

19-(২র খণ্ড) 
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(4) ক্লোরিন স্থায়িভাবে বিরঞ্জিত করে কিন্তু সালফার ডাই-অক্সাইডের বিরঞ্জন 
সর্বদা স্থায়ী নাও হইতে পারে। 

সালফার ডাই-অক্াইডের আয়তন-সংযুতি 
কার্বন ভাই-অক্সাইডের আয়তন-সংযুতি নির্ণয়ের পরীক্ষা (8.15. নং পরীক্ষা, পৃষ্ঠা 

194) দেখ। সালফার ভাই-অক্লাইডের আয়তন-সংযুতি নির্ণয়ের জন্য এরূপ পরীক্ষা! 
করিতে হয়। কার্বনের পরিবর্তে সালফার লইতে হইবে এবং উৎপন্ন গ্যাস হইবে 

সালফার ভাই-অক্লাইড | সিদ্ধান্ত একইরূপ অর্থাৎ সালফার ডাই-অক্মাইডে উহার সমান 
আয়তনের অল্পিজেন আছে। - 

আণবিক সংকেত নির্ণয় 

পরীক্ষ। হইতে জানা যায়__ 
সালফার ভাই-অক্লাইডে সম-আয়তনের অক্সিজেন আছে। অর্থাৎ 1] আয়তন 

সালফার ভাই-অক্মাইডে ] আয়তন অক্সিজেন আছে । 

মনে কর, ] আয়তন সালফার ভাই-অক্লাইডে % সংখ্যক অণু আছে। 
আযাভোগাড়োর প্রকল্প অনুসারে, একই চাপে ও তাপমাত্রায় সমায়তন গ্যাসে অণু সংখ্য 

সমান। 

হুতরাং, % অণু সালফার ডাই-অক্সাইডে % অণু অক্সিজেন আছে, 
বা, ] অণু সালফার ডাই-অক্লাইডে ] অণু অক্সিজেন আছে। অক্সিজেন দ্বি-পরমাণুক। 

স্বতরাং ] অণু সালফার ডাই- অক্সাইডে 2 পরমাণু অক্সিজেন আছে। 
স্থতরাং সালফার ভাই-অক্সাইডের সংকেত ৪০০0১-রূপে লেখা যায়, যেখানে 

সালফার ডাই-অক্সাইডের একটি অণুতে সালফার পরমাণুর সংখ্যা । 
সালফার ভাই-অক্সাইডের আপেক্ষিক ঘনত্ব (771) 327 স্থুতরাং ইহার আণবিক 

গুরুত্, (2১32) বা! 541 

অতএব) 3৮0০-564 বা, ৯ 32+-2৯ 16-64 
বা, 322-32 বা) 275] 

সুতরাং, সালফার ডাই-অক্মাইডের আপবিক সংকেত 9051 
সালফার ডাই-অক্সাইডের পরিচায়ক পরীক্ষা 

() পোড়া সালফারের তীব্র ঝাঝাল গন্ধের সাহায্যে এই গ্যাসটি চিনিতে 
পারা যায়। 
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(£) ইহা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ভ্রবণ বর্ণহীন করে। 
(2) আ্যাসিডযুক্ত পটাসিয়াম ডাই-ক্রোমেট দ্রবণে সিক্ত ফিল্টার কাগজ এই 

গ্যাসের মধ্যে ধরিলে সবুজ হুয়। 

ব্যবহার 

€?) সালফিউরিক আাসিভ এবং সালফাইট ও বাই-সালফাইট লবণ ( সোডিয়াম, 
ক্যালসিয়াম বাই-সালফাইট, সোডিয়াম মেটাবাই-সালফাইট ইত্যাছি ) প্রস্ততিতে ইহা 
সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় । 

(11) উল, সিন্ব, খড় ইত্যাদির বিরঞ্জনের জন্ত ইহার ব্যবহার আছে। 

ক্লোরিন ছ্বারা বিরঞ্রিত পদার্থের অতিরিক্ত ক্লোরিন অপসারণের জন্য ইহা ব্যবহৃত 
হুয়। 

(1) জীবাণুনাশকরূপে, মাংস ইত্যাদি সংরক্ষণে ইহ ব্যবহৃত হয়। 

(1) তরল সালফার ভাই-অক্সা ইভ রেফ্রিজারেটরে হিমায়করূপে ব্যবহৃত হয়। 

সালফাইট লবণ (9410151655 ) 

সালফাইট লবণের কথ৷ পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে ( পৃষ্ঠা, 285) 

* প্রত্তরতি--() সালফার ডাই-অক্সাইডের সহিত ক্ষারের বিক্রিয়া দেখ ! সালফাইট 
"৪ বাই-সালফাইট লবণ উৎপন্ন হয় (পৃষ্ঠা, 286 )। 

সোডিয়াম হাইড্রুক্সাইভ দ্রবণ লইয়া! সমান ছুই ভাগ কর। ভ্রবণের এক ভাঁগে 

সালফার ডাই-অক্সাইভ গ্যাস প্রবাহিত করিয়া সংপৃক্ত কর। ভ্তরবণে সোডিয়াম 
বাই-সালফাইট উৎপন্ন হয়। এই ভ্রবণের সহিত সোডিয়াম হাইড়ুক্লাইভ ত্রবণের 

দ্বিতীয় ভাগ মিশাইয়া! মিশ্র দ্রবণ বাম্পীভূত কর। সোডিয়াম সালফাইটের কেলাস 
€ ০১০১৯, 7750) উৎপন্ন হয়। 

(৫) অদ্রাব্য সালফাইট বিপরিবর্ত-ক্রিয়ায় প্রস্তুত কর! যায়। 
09015 + 52১05 লন 09505 + 2504 

ধর্ম (1) অধিকাংশ সালফাইট লবণ সাদা । সোডিয়াম, পটাসিয়। মের সালফাইট 

জলে দ্রাব্য, অন্তান্ত ধাতব সালফাইট জলে অদ্রাব্য। 

(7) লঘু আাসিডের বিক্রিয়ায় সালফাইট লবণ হইতে সালফার ডাই-অক্মাহিভ 
হয়। 
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09১008 -ঁ 21700 চি 08015 4 7209 শঁ ১00৪8 

৪2১০৪ শা 270] হি 21901 শু [720 শা 950) 

(111) সালফাইট লবণ বিজারক দ্রব্য। ক্লোরিন, ব্রোমিন॥ আয়োডিন, 

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ইত্যা্দিকে বিজারিত করে এবং নিজে সালফেট লবণে 
জারিত হয়। 

9১১০৪ + 22 + তত90 25 ৪2590 + 278: 

55905» + 15 + লু)০ ১90, + গালা 
বায়ুর অক্সিজেনের সংস্পর্শে ধীবে ধীরে ইহ! সালফেট লবণে জারিত হয় । 

292১০৪ + 029 হু 299১0) 

(৮) সালফাইট লবণের ভ্রবণে বেরিয়াম ক্লোরাইভ মলিশাইলে সাদ| বেরিয়াম 
সালফাইট অধরক্ষিপ্ত হয়। লঘু আাসিভে এই অধঃক্ষেপ ভ্রাব্য। | 

55905 + 95019 5 9290, + 290 

সালফাইট লবণের পরিচায়ক পরীক্ষা 

() সালফাইট লবণে লঘু সালফিউরিক আযাসিভ মিশ্রিত করিলে পোড়া 
সালফারের গন্ধযুক্ত সালফার ডাই-অক্সাইভ গ্যাস নির্গত হয়। লঘু পটাসিয়াম 
পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে একটি কাচ-দণ্ড ডুবাইয়া গ্যাসের মধ্যে ধরিলে কাচ-দণ্ডের 
গায়ের পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গীনেট দ্রবণ বর্ণহীন হয়। অথবা, আসিড মিশ্রিত 

পটাসিয়াম ডাই-ক্রোমেট ভ্রবণে সিক্ত এক টুকর! ফিল্টার কাগজ ধরিলে উহা! সবুজ 
হইয়! যায়। 

(1) সালফাইট লবণের জলীয় দ্রবণে বেরিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ মিশাইিলে 
বেরিয়াম সালফাইটের সাদা অধংক্ষেপ পড়ে। উহাতে লঘু হাইড্রোক্লোরিক 

আযসিভ মিশাইলে অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত হয়। এ দ্রবণে ব্রোমিন-জল বা আয়োডিন- 
দ্রবণ মিশাইয়া গরম করিলে সাদা অধ:ক্ষেপে আসে। বেরিয়াম সালফার্ট 
আযাসিডে দ্রবীভূত হুইয়! দ্রবণে সালফিউরাস আ্যাসিভ উৎপন্ন করে এবং উহ! 
ব্রোমিন বা আয়োডিন ছার সালফিউরিক আযাসিডে জারিত হয়। বেরিয়াঁম 

ক্লোরাইডের সহিত সালফিউরিক আযাসিভ সাদ! অদ্রাব্য বেরিয়াম সালফেট উৎপন্ন 
করে। 



সালফাঁর ও জালফারের যৌগ 293 

সালফাইটের উপস্থিতিতে কার্বনেট লবণের পরীক্ষা সালফাইট ও কারবনেট 

গবণের মিশ্রণে লঘু সালফিউরিক আ্যাসিড মিশাইলে সালফার ভাই-অক্মাইড ও কার্বন 
ঢাই-অক্মাইড গ্যাসের মিশ্রণ নির্গত হয়। উভয় গ্যাসই চুনজল ঘোল1 করে বলিয়! 
এই পরীক্ষা! দ্বারা উহাদের পার্থক্য করা যায় না । গ্যাঁদ-মিশ্রণকে অআ্যাসিভ যুক্ত 

পটাসিয়াম ভাই-ক্রোমেট দ্রবণের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিলে সালফার ডাই-অক্মাইভ 
্গারিত হইয়া সালফিউরিক আ্যাঁসিভ হয় এবং দ্রবণের বর্ণ সবুজ হয়। কার্বন ডাই- 
অক্সাইড অপরিবর্তিত অবস্থায় বাহির হইয়া আসে । অতঃপর ইহ! চুনজলের মধ্যে 
প্রবাহিত করিলে চুনজল ঘোলাটে হয়। গ্যাস-মিশ্রণ হইতে সালফার ডাই-অক্মাইভ 
অপসারিত করিয়া কার্বন ডাই-অক্মাইডের পরীক্ষা করা হয়। 

ব্যবহার 

() সোভিয়াম ও ক্যালসিয়াম বাই-সালফাইট কাগজ-শিল্পে এবং সোডিয়াম 
মেটাবাই-সালফাইট ফটো গ্রাফিতে ব্যবহৃত হয়। 

(11) জীবাণুনাশকরূপে ও বিরঞ্জিত দ্রব্যের অতিরিক্ত ক্লোরিন অপসারণের জন্য ইহা 

বাঞ্পহৃত হয়। 

(117) বিজারক ভ্রবারূপে সালফাইট ব্যবহৃত হয় । 

সালফার ট্রাই-অক্সাইড € 97011217821 1710য0192 ) 

. প্রস্ততি_/1) 450০ সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত প্রাটিনামচুর্ণাধৃত আসবেস্টসের উপর 

দিয়া সালফার ডাই-অক্স'ইড ও অক্সিজেন বা বাযুব মিশ্রণ প্রবাহিত করিলে সালফার 
টাই-অক্লাইডের সাদ ধোঁয়া উৎপন্ন হয়। হিমমিশ্রণে শীতল করা শ্রফ পাত্রে ঠাণ্ড। 
করিলে সালফার ট্রাই,অক্মাইভের বর্ণহীন কেলাস পাওয়া যায়। . 

ৰ 290৯+05 2 2903 
(2) ফেরিক সালফেট ব1 পাঁইরো-সালফিউরিক আযাসিভকে উত্তপ্ত করিয়া কিংব1 

গাট সালফিউরিক আযাসিভকে ফসফরাস পেণ্টক্াইভ দ্বারা পাতিত করিয়া সালফার 
টাই-অক্সাইভ পায় ঘায়। ্ 

ঢ০5(50,), -₹ চু৪50১4+230, 
১3505 _₹ চ৪90,+305 

(পাইরো-সালফিউরিক আযাসিড ) 
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17250470905 75 27508+905 

র্ম_() সালফার ট্রাই-অক্সাইড সাদা কঠিন পদার্থ। 

(1) ইছ1 বিশেষ জলাকর্ষাঁ পদার্থ। বায়ুর জলীয় বাম্পের সংস্পর্শে ইহা হইতে 

সাঁলফিউরিক আযাসিডের ধেঁয়। নির্গত হয় । 

(12) জলের সহিত বিক্রিয়া! করিয়৷ ইহ1 সালফিউরিক আযাসিভ উৎপন্ন করে। 

৩০0১+77,0 -₹ 590, 

গাঢ় সালফিউরিক ত্যাসিডে ইহা! দ্রবীভূত হইয়া! পাইরো-সালফিউরিক আ্যাসিড 
বা ধুমায়মান সালফিউরিক আযাসিভ উৎপাদন করে। এই আযাসিডকে ওলিয়াম 

(01901) )-ও বলে। 

[7,90,+508 - ১9207 

সালফার ট্রাই-অক্সাইভ সালফিউরিক আযাসিডের নিরুদক (801750110)। 
0) ইহ! আযাসিভীয় মক্সাইভ । ব950+907% - 530, 

সালফিউরিক আসিভ (58101)0110 4010) 

মধ্যযুগের আযলকেমিবিদগণ ফেরাস সালফেট (হীরাকস ) উত্তপ্ত করিয়! নির্গত 
গ্যাস জলে দ্রবীভূত করিয়া সালফিউবিক আ্যাসিড তৈয়ারী করিতেন। ফেরাস 

সালফেটের নাম “গ্রীন্ ভিদ্রিয়ল” (£:০৬।১ ৬£07৩]) এবং ইহা হইতে প্রাপ্ত সালফিউরিক 
আনিভকে তখন “অয়েল অব. ভিদ্রিয়ল” (011 ০৫ ৮100101) বল। হইত। অষ্টাদশ 

শতাবীতে সালফার হইতে সালফার ডাই-অক্সাইভ তৈয়ারী করিয়া উহা হইতে 
দালফিউরিক আ্যাসিড প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রবতিত হয়। 

প্রকৃতিতে আযাসিডরূপে সালফিউরিক আযাসিভ সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। হ্ছার 

বিভিন্ন ধাতব লবণ খনিজরূপে প্রকৃতিতে পাঁওয়! যায়। যথা-_ 

জিপসাম_-08905. 27503 আ্যানহাইড়া ইট--0৪9043 কাইসেরাইট. 
1/0050,. [720 বেরা ইটিস-__95904 ; আংগ্নেসাইট-_0590+ ইত্যার্দি ।' 

সালফিউরিক আ্যাসিডের শিল্প-প্রস্তুতি 
শিল্পে সালফিউরিক আযাসিভের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান 

শিল্পে সালফিউরিক আ্যাপিভ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়। দেশের শিল্লোন্নতির 
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জন্য সাঁলফিউরিক আ্যাঁসিডের ন্যায় অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ এত বেশী পরিমাণে 

বাবহত হয় না। এজন্য সাঈফিউরিক আযাসিডকে “রাসায়নিক দ্রব্যের রাজা” (8078 

0 0361010815 ) বল! হয়। কোন দেশে শিল্পের জন্য যে পরিমাণ সালফিউরিক 

আযাসিভ ব্যবহৃত হয় তাহ এ দেশের শিল্প-প্রগতির নির্দেশক রূপে ধরা হয়। 

সালফিউরিক আ্যাসিডের শিল্প-প্রস্তৃতির জন্য ছুইটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে-_ 

(1) লেড চেম্ার পদ্ধতি ব! সীসক-প্রকোন্ঠ পদ্ধতি (1,580. ০1091001001 

[701:00299 ) 

(2) স্পর্শ পদ্ধতি ( 0006906 70:90239 ) 

দুইটি পদ্ধতিতেই সালফার ডাই-অক্মাইডকে প্রভাবকের উপস্থিতিতে যুব অক্সিজেন 
দ্বারা জারিত করা হয়। পদ্ধতি দুইটিতে ভিন্ন প্রভাবক ব্যবহৃত হয়। 

প্রয়োজনীয় সালফার ভাই-অক্সাইড নিয়রূপে সংগ্রহ করা হয়। 

মৌলিক সালফার হইতে_ সালফারের চুল্লীতে ব1 বার্নারে বায়ুপ্রবাহে মৌলিক 

সালফার পোড়াইয়! সালফার ডাই-অক্মাইড তৈয়ারী করা হয়। 

৩+05* -₹ 90 

এই সালফার ডাই-অল্লাইডে অবিশুদ্ধি খুবই কম থাকে বলিয়! ইহা! ব্যবহার কর! 

স্থবিধাঁজনক। 

. আয়রন পাইরাইটিস বা জিঙ্ক ব্লেড হইতে__আয়রন পাইরাইটিস (35 ) 
ও জিস্ক ব্রেণ্ড (09 ) সালফার-ঘটিত খনিজ পদার্থ । বানারে বায়ু-প্রবাহে পোড়াইয়। 

ইহা! হইতে সালফার ডাই-অক্মাইভ গ্যাস পাওয়া যায়। 

4589,+1105 ₹. 2ছ,05+890, 
22054305 ₹ 22004+2505 

আয়রন পাইরাইটিন হইতে ষে গ্যাসমিশ্রণ পাওয়। যায় তাহাতে শতকরা প্রায় 

8 ভাগ সালফার ডাই-অক্সাইড থাকে। ইহার সহিত অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন 

(বায়ু হইতে ) এবং আর্সেনিয়াস অক্সাইড ও ধুলিকণ! ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে। 

নিঃশেষিত আয়রন অক্সাইড (52076 010০ 0৫ 1:08) হইতে--কোল 

গ্যাস প্রস্তুতিকালে নিঃশেধিত আয়রন অক্সাইড উপজাতরূপে পাঁওয়। যায়। ইহা 
আয়রনের সালফা ইড--ঢ০255১ 5৪9 (276 পৃষ্ঠ! দেখ )। ইহাকে বায়ুতে পোড়াইয়! 
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যে গ্যাসমিশ্রণ পাওয়া যায় তাহাঁতে শতকর! প্রায় ভাগ সালফার ডাই-অক্সাইড 

থাকে। পাইরাইটিস হইতে উৎপন্ন গ্যাসমিশ্রণে যে সমস্ত অবিশ্দ্ধি থাকে তাহ! ইহার 

সহিতও মিশ্রিত থাকে। 

2৪598 +905 ₹ 2,0,+690, 
4755+705 5 28৪50,+490, 

আযানহাইড়াইট ( 21017501106, 095১0)4 ) হইতে চরণ আযানহাইডাইটের 

সহিত কোক, বালি (সিলিক1) ও আ্যালুমিনা ( £১1505 ) মিশ্রিত করিয়। চুল্সীতে 
কয়লার সাহায্যে তীব্র উত্তপ্ধ (14000) করা হয়। নির্গত গ্যাসে শতকরা প্রায় ৪ 

ভাগ সালফার ডাই-অক্লাইড থাকে, অন্যান্য অবিশুদ্বিগুলি আয়রন পাইরাইটিস হইতে 
উৎপন্ন গ্যাসুমিশ্রণের স্ায়। এই পদ্ধতিতে যে কঠিন পদার্থ পাওয়া! যায় তাহা সিমেপ্ট- 
রূপে ব্যবহার করা যায় ; প্রধান বিক্রিয়াগুলি নিম্নরূপ-_ 

208904+0 55 20৪042১9094 005 

0৪04-9105 095105 ( ক্যালপিয়াম সিলিকেট ) 

/15084+090 ল08(4105)5 (ক্যালসিয়াম আযালুমিনেট ) 

চেম্বার বা গ্রকোন্ঠ পদ্ধতি ( 00109071921 79090659 ) ও 

পদ্ধতির নীতি-__এই পদ্ধতিতে আর্দ্র সালফার ভাই-অক্সাইভকে বায়ুর অক্সিজেন 
দ্বারা জারিত করা হয়। এইজন্য নাইট্রোজেনের অক্সাইড প্রভাবকরূপে ব্যবহৃত হয় । 

সালফিউরিক আাসিড উৎপাদনে যে বিক্রিয়াগুলি ঘটে তাহ! নিয়রূপে ব্যাখ্যা কর! 

যাইতে পারে। 

সালফার ডভাই-অক্সাইড, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন-অক্সাইড ও জল- ইহাদের 

বিক্রিয়ায় প্রথমে নাইট্রোংসা-সালফিউরিক আাসিভ উৎপন্ন হয়। অতঃপর জল 

ছার ইহ! ভ্রুত বিযোজিত হইয়া সালফিউরিক আ্যাসিড উৎপন্ন করে এবং. 

নাইট্রোজেন-অক্মাইভ নির্গত হয়। এই নাইট্রোজেন-অক্মাইভ পুনরায় বিক্রিয়ায় অংশ 
গ্রহণ করে। 

290) শী 00%+417320) শী 1১16 শাঁ 005 _29094(091700 

নাইট্রোজেন-অন্মাইড নাইট্রোসো সালফিউরিক 

আমিড 

2905(077)07309 ++ 7730 77 275504 + 0 +1+ 0, 

নাইট্রসো-সালফি উরিক সালফিউরিক নাইট্রোজেন-অক্সাই্ড 

আসি আাসিড 
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বিকল্প মতবাদ অনুসারে, নাইট্রোজেন ডাই-অক্মাইড জলের উপস্থিতিতে সালফার 
ডাই-অক্সাইডকে সালফিউরিক আযাসিডে জারিত করে। নাইট্রোজেন ভাই-অক্মাইড 

বিজারিত হুইয়! নাইদ্রিক অল্সাইডে পরিণত হয় এবং ইহ। বায়ুর অক্িজেন ছারা 

নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডে জারিত হইয়া পুনরায় আরও সালফার ভাই-অক্মাইডের 

জারণ-কার্ধে অংশ গ্রহণ করে। 

30, + 750 5 7590, 
7,90১ + 0, - ৭90, + 0 
20 + 05 20১ 

পদ্ধতির বর্ণনাঃ বানার (01:06:95 )--এখানে মৌলিক সালফার, আয়রন 

পাইরাইটিস বা নিঃশেষিত আয়রন অক্সাইড অতিরিক্ত বাযুতে পোড়াইয়ী সালফার 
ডাই-অক্সাইড তৈয়ারী কর! হয়। 

ধুলিরৌধক স্তম্ভ (10956 92661106 0009200০7)-বানার হইতে নির্গত 

গ্যাসমিশ্রণ ইহার মধ্য দিয় পরিচাশিত করিয়া যথাসম্ভব ধুলিমুক্ত কর! হয়। 
অতঃপর ইহ! প্রভাবক নাইট্রোজেন-অক্মাইডের সহিত মিশ্রিত কর! হয়। 

প্রভাবক-উৎপাদন- লোহিত-তপ্ত প্রাটিনামের সংস্পর্শে বায়ুর অক্সিজেন দ্বার! 

আযামোনিয়। জারিত করিয়া নাইট্রিক অক্মাইভ তৈয়ারী করা হয়। 

4বান*+505 _ 4 0+67750 

কোন কোন ক্ষেত্রে সোডিয়াম নাইট্রেট ও গাট সালফিউরিক আযাসিডের মিশ্রণ 

পাতিত করা হয়। ইহাতে নাইদ্্রিক আাসিডের বাষ্প উৎপন্ন হয়। উত্তাপ 
নাইন্রিক-আ্যাসিড-বাম্প বিযোজিত হইয়া নাইট্রোজেন ডাই-অক্মাইভ উৎপন্ন হয়। 
সালফার ডাই-অক্মাইভ দ্বারা বিজারিত হইয়াও নাইদ্রিক আযাসিড হইতে নাইট্রোজেন 

ডাঁই-অক্মাইড উৎপন্ন হয়। 

বনাব0১+87550, ৮ [ব5750,+ লাব0, 
4লাব0, ₹ 27,0+0,+410, 

50৯41217305 :- 90৯+1750+210, 

এই গদ্ধতিতে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন-অক্সাইডকে প্রভাবকরূপে মিশ্রিত করিলে 
গ্যাসমিশ্রণকে অতঃপর ধুলিরোধক স্তস্তের মধ্য দিয়! প্রবাহিত কর! হয়। ইহাতে 

ধুলিকণ! ধিতাইয়! পড়ে এবং গ্যাসমিশ্রণ ঠাণ্ড। হয়। 
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প্লোভার টাওয়ার (3105 £০%/6)-__সালফার ভাই-অল্সাইড, বায়ু ও 
নাইট্রোজেন-অক্সাইডের উত্তপ্ত (300০--400০) গ্যাসমিশ্রণ অতঃপর নীচ হুইতে 
গ্লোভার টাওয়ারে প্রবেশ করিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে । গ্লোভার টাওয়ার 

আযসিডরোধক ইষ্টক দ্বারা নিগিত এবং ইহাতে পাথর-কুচি ভরা থাকে । গ্লোভার 

টাওয়ারের উপর হইতে চেম্বার আযাসিড এবং নাইট্রোজেন-অক্মাইভ মিশ্রিত গাঁড় 
সালফিউরিক আযাসিড ধীরে ধীরে পাথর-কুচির মধ্য দিয়া নীচে পড়িতে থাকে এবং 

উধ্বগামী উষ্ণতর গ্যাস-মিশ্রণের সংস্পর্শে আসে । ফলে-__ 

() বানার হইতে আগত গ্যাসমিশ্রণকে স্ীম গ্রকোষ্ঠে বা লেড চেম্বারের উপযোগী 

তাপমাত্র। (50০- ৪০০০) পর্যস্ত শীতল করে। 

(8) উত্তাপের ফলে লঘু চেষ্বার আযাসিডভ (609--70%) হইতে জলীয় বাম্প 

বাম্পীভূত হইয়া উহা! গাঢ় জআলফিউরিক আযাসিডে (78%) পরিণত হইয়! 
টাওয়ারের নীচে ট্যাঙ্কে সঞ্চিত হয় । 

(11) গে-লুসাক টাওয়ার হইতে যে নাইট্রোজেন-অক্সাইড মিশ্রিত গাঢ় সাল- 
ফিউরিক আযাসিড আসে তাহ] লঘু চেম্বার আযাসিডের জল দ্বারা আর্ডর-বিশ্লেষিত 
হইয়া নাইক্রোজেন-অল্সাইভ পরিত্যাগ করে। নাইট্রোজেন-অক্সাইড এইরূপে মুক্ত 
হয় এবং ইহা! বার্নার-গ্যাসমিশ্রণের সহিত লেভ চেম্বারে প্রবেশ করে। 

20.850,+750 _ 28550,+130+108 

০০ 

ৃ ১ 1 শুন 
চপ ও হর সস পপ পপ চক অভ শেক আহত আছে) 

প্োভাঘ' আযালিত (15 %) 
(৮ 

চিত্র ৪6--চেম্বাব পদ্ধতি 

(৮) গ্লোভার টাওয়ারে সালফার ভাই-অক্সাইভ, রাযু, নাইট্রোজেন-অক্সাইড 
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ও জল রহিয়াছে । উহাদের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে এখানে কিছু সাঁলফিউরিক আ্যাসিভ. 

উৎপন্ন হয়। 

লেড-চেম্বার (1,980 01:900205 )-__গ্লোভার টাঁওয়ার হইতে গ্যাসমিশ্রণ' 

কতকগুলি সীসার নিমিত প্রকোষ্ঠ বা লেড চেম্বারে প্রবেশ করে । উপর হইতে চেম্বারের 

মধ্যে শীতল ও খব হুক্সস জলধারা দেওয়া! হয়। সালফার ভাই-অক্সাইড, অকিিজেন, 

নাইট্রোজেন-অক্মাইড ও জলের বিক্রিয়ায় লঘু সালফিউরিক আাসিভ (60-70%) উৎপক্ন 
হয় এবং চেম্বারের তলদেশে সঞ্চিত হয়। ইহা চেম্বার আযঁতিভ এবং ইহাকেই গ্লোভার 

টাওয়ারের উপর হইতে প্রবাহিত করাইয়া গাঢ় করা হয়। 

চেম্বার আযসিডের গাঢতা বেশী হইলে ইহা! চেম্বারের লেড আক্রমণ করে এবং 

নাইট্রোজেন-অক্সাইড শোষণ করিয়া নাইট্রোসো-সালফিউরিক আ্যাসিডে পরিণত 
হয় । ইহাকে চেম্বার স্কটিক (০17270507 ০50915 ) বলা হয়। চেম্বারের 

অপর্যাপ্ত জলের জন্য ইহা গঠিত হয়। 290%+130+170৪-+0*+720- 

21017).505.001 জল মিশাঁইলে ইহা! বিযোজিত হইয়া সালফিউরিক 

আযাসিড উৎপন্ন করে । 

গে-লুসাক টাওয়ার ( 085-]715520 €0/21 )-- শেষ লেড চেম্বার হইতে 

যে গ্যাসমিশ্রণ নির্গত হয় তাহাতে প্রভাবক নাইট্রোজেন-অক্সাইড, সাঁমান্ত অপরিবতিত 

সালফার ভাই-অক্সাইড, অক্সিজেন ও বাছুর নাইট্রোজেন থাকে । এই গ্যাসমিশ্রণকে 
গে-লুসাক টাওয়ারে প্রবেশ করান হয়। টাওয়ারটি আসিড-রোঁধী ইষ্টক দ্বারা নিমিত 

এবং কোক দ্বারা পূর্ণ। ইহার উপর দিয়! গ্লোভাঁর টাওয়ার হইতে গাঢ় সালফিউরিক 

আসি আনিয়! ধীরে ধীরে ঢাল! হয়। গ্যাসমিশ্রণের নাইট্রোজেন-অক্সাইড: 
(প্রভাবক ) গাঁ সালফিউরিক আযাসিডে শোধিত হুইয়; নাইক্রেটেড-সালফিউরিক 
আযসিভ উৎপন্ন হয়। প্রভাবক নাইট্রোজেন-অক্সাইডকে এইরূপে ধরিয়! রাখা হয়। 
নাইট্রোজেন ও অন্যান্ত গ্যাঁসগুলি নির্গম-পথ দিয়। বাহির হইয়! যায়। 

ব0+10,+2,90, -250.90.0.০9+17,0 

এই নাইট্টররেটেড-সালফিউরিক আযাসিভ (নাইট্রোজেন-অক্সাইভ মিশ্রিত গাঁ 
সালফিউরিক আযাসিভ) পাম্পের সাহায্যে গ্লোভার টাওয়ারের মধ্যে ধীরে ধীরে ফেলা 

হয়। সেখানে নাইট্রোজেন-অক্সাইডের পুনরুদ্ধার হয়। গে-লুসাক টাওয়ার মূল্যবান: 

নাইট্রোজেন-অক্সাইডের অপচয় বন্ধ করে. ইহা! সহজেই বুবিতে পার। 
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এই প্রণালীতে লেড চেম্বারে যে আযাসিভ জমা হয় তাহা 60--70% গাঢ়। 
গ্লোভার টাওয়ারে .ইহাঁকে 78% পর্যন্ত গাঢ় করা হয়। 78% আ্যাসিডকে "ব্রাউন 
অয়েল অব. ভিদ্রীয়ল” (7810 01] ০0৫ 10001 বা সংক্ষেপে 3. ০) ৬. ) 

বলে। 

চেম্বার আসিডের গাট়ীকরণ--সিলিকা বা ফেরো-সিলিকন নিম্সিত বেসিনে 
সালফিউরিক আাসিভ লইয়া চিত্রে প্রদশিত উপায়ে উপর হইতে নিচে পর পর 
সাজাইয়া রাখা হয়। গ্যাসের সাহয্যে বেসিনগুলি উত্তপ্ত করা হয়। উত্তপ্ত 

ত্র 8?--কাস্কেড পদ্ধতি 

গ্যাস নীচ হইতে উপর দিকে উঠে। সর্বাপেক্ষা উপরের বেসিনে লঘু আ্যাসিড 
টাল! হয় এবং পর পর নীচের বেসিনে উপচাইয়া পড়ে। উত্তপ্ত গ্যাসের সংস্পর্শে 

লঘু আযাসি:ডর জল বাম্পরূপে অপসারিত হইতে থাকে । একেবারে নীচের পাত্রে গাঁ 

সালফিউরিক আযাসিড (95--96%) সঞ্চিত হয়। এই আযাসিডকে 1২০০65০0 

011 ০৫ ৮10101 (0.0. ৬.) বলা হয়। গাঁটীকরণের এই পদ্ধতির নাম কাস্কেড 
পদ্ধতি ( 025056 07090০39 )। 

সালফিউরিক আ্যািডের বিশুদ্ধিকরণ- বাণিজ্যিক আযসিডে লেড 
সালফেট, আর্সেনিয়াস অক্সাইড, নাইট্রোজেনের অক্সাইভ ও জৈব পদার্থ অবিশুদ্ধি- 
রূপে থাকে । এই আ্যাসিডে খানিকটা! জল মিশাইয়া! লঘু (:60%) কর! হয়। 

ইহাতে লেড সালফেট আংশিক অধঃক্ষিপ্ত হুয়। অতঃপর ইহার মধ্যে হাইড্রোজেন 
সালফাইড প্রবাহিত করিলে আসে'নিক এবং বাকি লেড অদ্রাব্য সালফাইডরূপে 
অধংক্ষিপ্ত হয়। অমস্ণ পোপিলেনের মধ্য দিয় ফিল্টার করিয়া অধঃক্ষেপ 
অপসারিত কর! হয়। 
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পরিস্রত-আ্যাসিডের সহিত সামান্য আমোনিয়াম সালফেট মিশাইয়া পাতিত করিলে 
নাইট্রোজেনর অক্সাইভ বিযোজিত হয়। 

মি 5০0,+ (ঘানি ,),5০,-2াঘ১+৮,50,+37,0 

প্রথমদিকে নাইট্রোজেন, জল পাতিত হইয়া আসে এবং শেষ অংশে 08% 

সালফিউরিক আযাসিড পাওয়া যায়। ইহার সহিত ওলিয়াম (০15877) মিশাইয়। 
100% আযাসিড তৈয়ারী কর] যায়। 

স্পর্শ পদ্ধতি (000090৮ 0:090955 ) 

পর্শ পদ্ধতির দুইটি অংশ, (1) সালফার ট্রাই-অক্সাইড প্রস্তুতি এবং (2) সালফার 

ট্রাই-অক্সাইড হইতে সালফিউরিক আযাসিড প্রস্ততি । 

পদ্ধতির নীভি (বি ও শুষ্ক সালফার ভাই-অক্মাইডকে প্রভাবকের সংস্পর্শে 
বায়ুর অক্নিজেন দ্বারা জারিত করিয়া! সালফার ট্রাই-অক্মাইডে পরিণত করা হয়। এজন 
সঙ প্লুটিনামচূর্ণা ধৃত আযাসবেস্টস ( 0180101560 9৪5925103) কিংবা ভ্যানাভিয়াম 

পেন্টক্সাইভ প্রভাবকরূপে ব্যবহৃত হয়। জারণের সমীকরণটি-__ 

2505+05₹৯ 290, 

এই বিক্রিয়াটি উভমুখী এবং তাপ উৎপাদক। কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে 
সালফার ট্রাই-অক্সাইডের উৎপাদন সম্তোষজনক হয়। 

() অতিরিক্ত অক্সিজেনে এই বিক্রিয়াঁটি সম্পন্ন করিলে সালফার ট্রাই-অক্সাইভের 
উৎপাদন ভাল হয়। সমীকরণ অনুসারে দেখা যায় যে সালফার ডাই-অক্সাইভ ও 
অক্সিজেনের আয়তনের অনুপাত 21 কিন্তু এই বিক্রিয়ায় এরূপ পরিমাণ বাম . 

ব্যবহার কর! হয় যাহাতে সালফার ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের আয়তনের অনুপাত 
2 £ 3 হিসাবে থাকে । 

(1) তাপমাত্রা! বেশী হইলে উৎপন্ন সালফার ট্রাই-অক্সাইড বিযোজিত হইয়া 

সালফার ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয় অর্থাৎ সালফার ট্রাই-অক্সাইডের উৎপাদন কমে। 
তাপমাত্রা কমাইলে সালফার ট্রাই-অক্সমাইডের উৎপাদন ভাল হয় কিন্তু বিক্রিয়াটি 

খুব ধীরে ধীরে চলে। দেখ! গিয়াছে যে বিক্রিয়াটি যদি 450 সেন্টিগ্রেডে সম্পঙ্ন 
করা হয, তবে বিক্রিয়াটি মোটামুটি তাড়াতাড়ি চলে এবং সালফার ট্রাই-অল্সা ইভের 
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(উৎপাদনও ভাল হয়। 450০ সেট্িগ্রেড এই বিক্রিয়ার উপযোগী তাপশাত্র! 
(( ০00009010 0200560016 )। এই সঙ্গে প্লাটিনাম চূর্ণ বা! ভ্যানাভিয়াম পেপ্টক্সাইভ 

প্রতাবকরূপে ব্যবহার করিলে সালফার ভাই-অক্সাইডের জারণ আরও তরান্বিত 
হয়। 

(1) ব্যবহৃত সালফার ভাই-অক্সাইভ ও বায়ু বিশ্তদ্ধ ও শ্তফ হওয়া! আবশ্তক। 

উহাতে ধুলিকণা, আযাসিড-বাম্প, সালফার গুঁড়া, আর্সেনিয়াস অক্মাইড ইত্যাদি 

থাকিলে প্রভাবকের কার্ধক্ষমত। খুবই তাড়াতাড়ি হাস পায়। সালফার ডাই-অক্সাইড 

তৈয়ারী করিবার সময় এই আঁবশুদ্ধিগুলি সালফার ভাই-অক্মাইড ও বায়ুর সহিত 

মিশ্রিত থাকে। এইহেতু গ্যাস মিশ্রণের শোধনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হয়। 

উন্লিধির্ত শর্তগুলি পৃবণ করিলে সাধারণ বাযুচাঁপে সালফার ভাই-অক্সাইভ প্রায় 
সম্পূর্ণরূপে সালফার ট্রাই-অক্লাইডে পরিণত হয় । 

উৎপন্ন সালফার ট্রাই-অক্স/ইডকে সরাসরি জলে ত্রবীভূত করিয়! সালফিউরিক 

আযাসিড তৈয়ারী কর! হয় না। কাঁরণ সেক্ষেত্রে উৎপন্ন সালফিউরিক আযাসিভ কুয়াশার 

মত হইয়! বাযুতে চলিয়া যায়। সালফার ট্রাই-অক্মাইডকে গাঢ় সালফিউরিক আাসিডে 

(98%) শোধিত কর হয়। ইহাতে ধুমায়মান সালফিউরিক আযাদিভ ব 
ওলিয়াম (০1015 ) উৎপন্ন হয়। ইহার বাসায়নিক নাম পাইরো-সালফিউরিক 
আযাসিড। এই পাইরো-সালফিউরিক আযাসিভে পরিমাণ মত জল মিশাইয়৷ গাচ 

সাঁলফিউরিক আসিডে (98% ) পরিণত কব হয় । 

চ7550,+505- 1759507 (পাইরো-সালফিউরিক আসিড) 

[75১90)7 +773907-213290)+ 

পদ্ধতির বর্ণনা নিয়ে স্পর্শ পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়। হইল। 

সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপাদন-_চুল্লীতে মৌলিক সালফার বা আয়রন 
'পাইরাইটিস অতিরিক্ত বাযুতে পোড়াইয়া সালফার ডাই-অক্সাইড তৈয়ারী কর! হয়। 
সালফার ডাই-অক্সাইডের বিভিন্ন উৎসের বথ৷ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। চৃল্সী হইতে 
যে গ্যাসমিশ্রণ বাহির হয় তাহাতে প্রায় 8% সালফার ডাই-অল্াইভ থাকে । ইহার 
সহিত অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং অন্তান্ত অবিশুদ্বিগুলি | পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে) 
মিশ্রিত থাকে । 



সালফার ও সালফারের যৌগ 803 

শ্যাঁসমিশ্রণ বিশুদ্ধিকরণ- এই গ্যাঁসমিশ্রণকে ধুলিরোধক্-স্তস্তের (1089 
০৪০১6 ) মধ্য দিয়! প্রবাহিত করান হয়। ফলে ভাসমান ধুলিকণা থিতাইয়। নীচে 

পড়ে । অতঃপর গ্যানমিশ্রণ একটি নলের মধ্য দিয়! একটি স্তস্তে প্রবেশ করে। স্তস্তটি 
পাথর-কুচি দ্বার! পূর্ণ এবং ইহার উপর হইতে জলধারা পড়িতে থাকে । জলধারার 

চিত্র ৪৪ স্পর্শ পদ্ধতি 

সংস্পর্শে গ্যাসমিশ্রণের দ্রাব্য অবিশুদ্ধিগুলি জলে দ্রবীভূত হইয়। অপসারিত হয় এবং 
গ্যাসমিশ্রণ ঠাণ্ডা হয়। ইহার পর আরেকটি কোকপূর্ণ স্তস্তে গ্যাসমিশ্রণকে নিয়গামী 
গা সালফিউরিক আ্যাসিডের ধারায় ধোঁত করিয়া শুফ করা হয়। বিশ্তদ্ধ ও শুফ 

্গ্যানমিশ্রণকে অতঃপর বিক্রিয়া-গ্রকোষ্ঠে পাঠান হয়। 

সালফার ডাই-অক্মাইডের জারণ___ বিক্রিয়া-প্রকোষ্ঠে কতকগুলি লৌহ-নলের 
মধ্যে সুক্ষ প্রাটিনামচূর্ণাবৃত আযাসবেস্টস কিংবা ভ্যানাডিয়াম পেন্টক্াইভ প্রভাবক 
রাখিয়া প্রথমে 400০-450 সে্টিগ্রেড পর্যস্ত উত্তপ্ত কর! হয়। বিক্রিয়৷ আরস্ত হইলে 
প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় এবং তখন /বাহির হইতে তাপের আর প্রয়োজন হয় না। 
প্রভাবকের সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে! অপেক্ষাকৃত শীতল গ্যাসমিশ্রণ প্রভাবক-নলের 
চারিদিকে প্রবাহিত হুইয়া উত্তপ্ত হয়। পরে গ্যাসমিশ্রণ নলের মধ্যস্থিত প্রভাবকের 

উপর দিয়! প্রবাহিত হইয়! সালফার ট্রাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। বিক্রিয়া প্রচুর 
তাঁপ উৎপন্ন হয় এবং প্রক্রিয়াটি এরূপ নিয়ন্ত্রিত হয় যে শীতল গ্যাসমিশ্রণের 
সহিত তাঁপ বিনিময় ঘটিয়। প্রভাবকের তাপমাত্রা 450০ সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি 

খাকে। 

সালফার ট্রাই-অক্সাইড শোষণ _বিক্রিয়া-প্রকোষ্ঠ হইতে নিগতি সালফার 
ট্রাইি-অক্মাইড গ্ীতল করিয়! 98% সালফিউরিক আাসিডে শোষণ করা হয়। ইহাতে 
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পাইরো-সাঁলফিউরিক আযাসিড ( ওলিয়াম ) উৎপন্ন হয় এবং ইহাতে পরিমাণমত জল 

মিশাইয়! গাঢ় সালফিউরিক আ্যাসিড তৈয়ারী কর! হয়। 

চেম্বার ও স্পর্শ পদ্ধতির তুলন। 
চেম্বার পদ্ধতি 

() উৎপন্ন আসিড লঘু (60-70%)। 

(11) উৎপন্ন আযসিড বিশুদ্ধ নহে। 

ইহার সহিত আর্সেনিক, লেড, নাইট্রো- 
জেন অক্সাইড মিশ্রিত থাকে। পৃথক 

ব্যবস্থায় ' বিশ্তুদ্ধ আযাসিড তৈয়ারী করিতে 

হয়। 

(71) চূল্লী হইতে নির্গত গ্যাসমিশ্রণ 
সরাসরি বিক্রিয়া অংশ গ্রহণ করে। 

গ্যাসমিশ্রণ বিশ্বদ্দ করা হয় না। এজন্য 

উৎপন্ন ম্যাসিড অবিশ্তুদ্ধ। 

(%) সমস্ত সালফার ডাই-অক্সাইভ 

জারিত হয় না, কিছুটা অপরিধতিত 

থাকে। 

ধুমায়মান সালফিউরিক আাসিড 

স্পর্শ পদ্ধতি 
(1) উৎপন্ন আসিভ গাঢ় (98%)। 

সরাসরি ধুমায়মান সালফিউরিক আযাসিড 
পাওয়। যায়। 

(1) উৎপন্ন আযসিড বিশুদ্ধ । 

প্রভাঁবকের বিষসঞ্চার 

(77015012175 ) বন্ধ করিবার জন্য গ্যাস- 

মিশ্রণ বিশুদ্ধ করা প্রয়োজন 1 এজন 

এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন আযাঁসিডে অবিশুদ্ধি 

থাকে না। 

(1) প্রায় সমস্ত সালফার ডাই- 

অক্সাইড জারিত হয়। 

(111) 

(501001075 58100000200) ব। 

ওলিয়াম (01540 )--গাঁঢ় সালফিউবিক আসিভে অতিরিক্ত সালফার ট্রাই-অক্জাইভ 

দ্রবীভূত থাকিলে তাহাকে ধুমায়মান সালফিউরিক আযাসিভ বা ওলিয়াম বল! হয়। 
ইহার প্রস্ততি পূর্বে উল্লেখ কর হইয়াছে । 

সালফিউরিক আযাসিডের ল্যাবরেটরী প্রস্তুতি_চেস্বার পদ্ধতির রাসায়নিক 
বিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করিয়া ল্যাবরেটরীতে সালফিউরিক আযাপিভের প্রস্তুতির পরীক্ষা 

নিন্নরূপে দেখান যায় । 



সালফার ও সালফারের যৌগ $305 

. একটি শুষ্ক বড় ফ্লাঙ্কের মুখে রবার বর্কের সাহায্যে চারিটি ঘড় এবং একটি ছোট্ট 
রাচ-নল যুক্ত আছে। বড় নল চারিটি ফ্লাঙ্কের প্রায় তলা পর্ধন্ত পৌঁছায়। ইহাদের 
তিনটির অপর প্রান্ত গাঢ় সালফিউরিক আযাসিভপূর্ণ তিনটি উল্ফ-বোতলের সহিত যুক্ত 

এবং চতৃথটির অপর প্রান্ত জলপূর্ণ একটি ছোট ফ্লাস্কের সহিত যুক্ত। এই ক্লাস্কের জল 

উত্তপ্ত করিবার ব্যবস্থা আছে । ফ্লাঙ্কের মুখের ছোট নলটি খাঁড়াভাবে বসান এবং ইহার 

একপ্রান্ত ফ্লাঙ্কের গল। পর্যন্ত পৌছায়। ইহা! নিরগম-নলরূপে কাজ করে। 
গাঢ় [7১505-পূর্ণ একটি উল্ফ বোতল নাইগ্রিক অক্সাইভ গ্যাস তৈয়ারীর 

যন্ত্রের সহিত যুক্ত। তামার ছিল! এবং লঘু নাইদ্রিক আযানসিডের বিক্রিয়ায় এই যন্ত্রে 

নাইন্রিক অক্সাইড গ্যাস তৈয়ারী করা হয় (পৃঃ 139)। নির্গত নাইদ্রিক অক্মাইড 

গ্যাদ গাঢ় [72905-এব মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়া শুফ হইয়। বড় ফ্রাঙ্ক প্রবেশ 
করে। দ্বিতীয় উল্ফ বোতলটি সালফার ডাই-অক্মাইড তৈয়ারীর যস্ত্রের সহিত যুক্তু। 
তামার ছিলা ও গাঢ় সালফিউরিক আযাসিড উত্তপ্ত করিয়। এই যন্ত্রে স'লফার ভাই-অক্মাইড 

তৈয়ারী কর! হয় ( পৃঃ 281 )। নির্গত সালফার ডাই অক্সাইড গাঢ় চ7230,-এর দ্বার! 

চিত্র ৪৪/-_ল্যাবরেটরীতে সালফি উরিক আ।পিড প্রস্ততি 

শুফ হইয়া বড় ফ্রান্কে প্রবেশ করে। অপর উল্ফ বোতলের মধ্য দিয়া১অক্সিজেন 

প্রবাহিত করিয়া শুফ কর! হয়। 

একটি নলের সাহায্যে বড় ফ্লাস্কটিতে প্রথমে শুফ অক্সিজেন পরিচালিত কর! হয়। 
তারপর উহার মধ্যে শুফ নাইট্রিক অক্মাইভ চালনা করা হয়। বিক্রিয়ারকলে 

20-( ২য় খণ্ড) রি 
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নাইন্রোজেনের লাল অক্সাইড উৎপন্ন হয়। অতঃপর ফ্লান্কের মধ্যে সালফার ভাই- 

অন্সাইড গ্যাস পরিচালন! কর! হয়। কিছু পরে ছোট ফ্লান্কের গরম জলে অক্সিজেন 
পরিচালিত করিয়া বড় ফ্লান্কের মধ্যে জলীর বাম্প পাঠান হয়। বিক্রিয়ার ফলে 
ফ্লাস্কের ভিতরের গায়ে নাই ট্রোসো-সালফিউরিক আযাসিডের বণহীন কেলাস উৎপন্ন হয় 

এবং ক্লাস্কের গ্যাস প্রায় বর্ণহীন হইয়া যায়। অক্সিজেন প্রবাহের সাহায্যে ফ্লাঙ্কের গ্যাস 

নির্গম-নল দিয়া বাহিব কয়! দেওয়। হয়। ইহার পর ছোট ফ্লান্কের জল ফুটান হয় 

এবং উৎপন্ন স্টিম বড় ফ্রাঙ্কে প্রবেশ করে। গ্রীমের সংস্পর্শে নাইট্রোসো-সালফিউরিক 

আযাসিডের কেলা'স দ্রবীভূত হইয়া ফালফিউবিক আাসিড এবং নাইট্রোজেনের লাল 

অক্সাইড উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন সালফিউরিক আ্যাসিড ফ্লাস্কের তলায় জমা হয়। এখানে 

যে সব রুসায়নিক বিক্রিয়। ঘটে তাহ! চেম্বার পদ্ধতির নীতি আলোচনা কালে বর্ণনা 
কর! হইয়াছে ( পৃঃ 296 )। 

290১+05+750+10+105-2905.0ল.0.0 
2905.07.0.30+17750-27550,+10+105 

এই বিক্রিয়ার ব্যাথ্য। নিয়রূপেও দেওসা যায়। 
নাইদ্রিক অক্সাইড ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইভ উৎপন্ন হয়। 

ইনু| জল মিশ্রিত সালফার ডাই-অক্াইডকে অর্থাৎ সালফিউরাস আজিডকে জারিত 
করিয়া সালফিউরিক আযাসিডে পরিণত কবে এবং নিজে নাইট্রিক অক্মাইডে বিজারিত 

হয়। উৎপন্ন নাইট্রিক অক্মাইভ অক্সিজেন ছ্াঁরা পুনরায় নাইট্রোজেন ডাই-অক্মাইডে 

পরিণত হয় এবং পূর্বের ন্যায় ক্রিয়৷ করে। 

20+0 - 20, 
১৫১ শা 790) লে 172903 

[7903 “092 সি 7০১0041+70 

আবার, 20+ 05 - 208 
সালফি উরিক আযাসিডের ধর্ম_ 
ভৌত ধর্ম- () বিশ্তদ্ধ সালফিউরিক আযাসিভ একটি বর্ণহীন ভারী ও তৈলাক্ত 

তরল পদ্দার্থ। 

(%) 15০ সেন্টিখ্রেডে ইহার ঘনত্ব 18381 

(1) সালফিউরিক আাসিডের (98% ) স্ফন্টনাঙ্ক 33801 

(৮৮) ইছ! জলের সহিত যে কোন অনুপাতে মেশে । 

(্) জলীয় জ্ুবণে ইহ! তড়িতের হুপরিবাহী । 



রা %. 

রাসায়নিক-ধর্ম_৫) তাপের প্রভাব_-তাপের প্রভাবে সালফিউরিক ত্যারথি। 
বিযোজিত হইয়! সালফার-ডাই-অল্সা ইড, অক্সিজেন ও জল উৎপন্ন করে। 

217250)4 নি 2720) +2১0)2 মে (9 

পরীক্ষা! 11, 10. বিদ্দুপাতী ফানেল ও নির্গম-নলযুক্ত একটি ফ্লার্কে উত্তপ্ত 
ঝামাপাথরের উপর ফোটা ফৌট! করিয়! গাঢ় সালফিউরিক আসিড ফেল। উৎপ্ন 

গ্যাসমিশ্রণ নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়। একটি 70-নলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। 

গ্রে-ন্লটি হিম-মিশ্রণে বসান আছে। এই টো-নলে একটি তরল পদার্থ সঞ্চিত হয়। 
[-নলের অপর মুখ দিয়া! একটি গ্যাস বাহির হইয়! গ্যাসজারের জল অপসারিত 
রুরিয়! উহার মধ্যে সঞ্চিত হয় এই গ্যাসের মধ্যে শিখাহীন জপস্ত কাঠি ধরিলে দপ, 

করিয়া জলিয়া উঠে। সুতরাং গ্যাসজারের গ্যাসটি অক্সিজেন । ট্-নলৈর তরল 
পদার্থটি সামান্য উত্তপ্ত করিলে পোড়া গন্ধকের ঝাঁঝাল গন্ধযুক্ত গ্যাস নির্গত হয়। 

ইহ পটাপিয়াঁম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ বর্ণহীন করে, আযাপিডযুক্ত পটাসিয়াম ডাই-ক্রোমেট 
ভ্রবগে সিক্ত ফিল্টার কাগজ সবুজ করে। সুতরাং এই গ্যাস সালফার ডাই-অক্মাইড। 
(30 নং চিত্র দেখ ) 

* (2) আ্যাসিড ধর্ম-_স।লফিউরিক আযাসিভ একটি দি-ক্ষারিক আযাসিড। ইহাতে 
'আ্যাসিঙের সব ধর্ম বর্তমান । 

() ইহার জলীয় ভ্রবণ নীল গ্রীটমাস লাল করে। 
(1) ক্ষারকের সহিত ইহা লবণ ও জল উৎপন্প করে। সালফিউরিক আযাসিভ 

.ঘি-ক্ষারিক আযাসিড বলিয়া ইহ! আযাসিভ-লবণ ও নর্ম্যাল বা শমিত লবণ, এই ছুই প্রকার 
বণ উৎপন্ন করে। 

*  ক্ষারক -+ অআ্যসিড »- লবণ + জল 

1807 + 7290) 87504 + 290 

সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সালফিউরিক আমিড সোডিযাম বাইসালফেট 

22077 + [7590$ 75 55504 + 2750 

সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সালাফউরিক আসিড সোডিয়াম সালফেট 
2209) শঁ 17১90455250 + 7220 

জিন্ক অক্সাইড সালফিউরিক আসিড জিক্ক সালফেট 

08(07)8 ++ [72904 75 08905 ++ 2750 
ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড পালফিউরিক আস্ডি ক্যালসিয়াম সালফেট 

সালফার ও সালফারের যৌগ ০] 
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00০ + 72508 55 ০0১05 + 7320 

কিউপ্রিক অক্সাইড সালফিউরিক আসিভ কপার সালফেট 

41,051 37550,» 412090,5+ 3750 
আযনুমিনিয়াম অক্মাইড সালফিউরিক আযাসিড আযানু'মনিয়াম সালফেট 

ইহাদের মধ্যে 8790, আযাসিড-লবণ, অন্যান্গুলি নর্ম্যাল লবণ। 
(11) জিঙ্ক, আয়রনঃ ম্যাগনেসিয়াম, আযালুমিনিয়াঁম ইত্যাদি ধাতু লঘু সাঁলফিউরিক 

আযাসিডে দ্রবীভূত হইয়া হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত করে। এই সঙ্গে ধাতুগুলির 
সালফেট উৎপন্ন হয়। 

51) 4 [5904 ক ঢু) +:2050+ (জিঙ্ক সালফেট ) 

116 + [7590$ 5 নু + 14850, (ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ) 
পুত. 41 [7290+ নথ + 7৩505 (ফেরাস সালফেট ) - 

॥ ॥ 24] + 37590, ₹ 375 + 215050,), 
( আযলুমিনিয়াম সালফেট ) 

পরীক্ষা 11. 11. একটি টেন্ট-টিউবে লঘু সালফিউরিক আাসিড লইয়া উহাতে 
জিঙ্কের দানা বা লোহার গুঁড়া মিশাও। বুদ্বুদ্ আকারে গ্যাস নির্গত হয়। গ্যাসের 
মধ্যে জলস্ত কাঠি ধরিলে নীল শিখাসহ জলে। সুতরাং নির্গত গ্যান হাইড্রোজেন। ৬ 

(%) ইহা কার্বনেট ও বাই-কার্বনেট লবণ হইতে কার্বন ডাই-অক্মাইভ নির্গত 

করে। 
5005. + 7590 ₹ টহ290+ +8,0+00, 
বথা7005* + [290 72 টব8150,+77১0+005 

পরীক্ষা 11. 12. একটি টেস্ট-টিউবে সোডিয়াম কার্নেট ব1 বাই-কার্বনেট লইয়া 

লঘু সালফিউরিক আযাসিড মিশাও | বুদবুদ্ আকারে গ্যাস শির্গত হয় এবং নির্গত গ্যাস 

চুনজল ঘোলাটে করে। সুতরাং নিত গ্যাস কার্বন ডাই-অক্মাইড। 

(3) জলের প্রতি আসক্তি-সালফিউরিক আযাসিডের জলের প্রতি আসক্তি 
থুব বেশী। জলের সহিত মিশাইলে প্রভূত তাপের উত্তৰ হয়। সালফিউরিক 

আযাপিডের মধ্যে জল ঢালিলে এত উত্বাপের স্থষ্টি হয় .যে মিশ্রণ প্রায় ফুটিতে 
আরস্ত করে এবং জল স্ীমে পরিণত হইয়া! চাঠিদিকে ছিট্কাইয়া পড়ে। , এজন্ত 
লঘু সাঁলফিউরিক আ্যাসিড তৈয়ারী করিতে হইলে কোন পান্রে জল লইয়া 
ধীরে ধারে গাঢ় সালফিউরিক আ্যাসিড মিশাইয়! কাচ-দণ্ডের সাহায্যে ক্রমাগত 
নাড়িতে হয় । ৃ 
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ঁ 

নিয় তাপমাত্রায় (0০0-এর নীচে) সালফিউরিক আযাসিড জলের সহিত বিভিন্ন 
সোদক কেলাস উৎপন্ন করে। 

77,50,. ১0) ১90, 2ন,0 7 2590, 450 

গাঢ় সালফিউ'রক আ্যাঁসিভ বায়ু হইতে কিংবা! অগ্যান্ত আর পদার্থ হইতে জলীয় 
বাশ্প শোষণ করে। এজন্য ইহা ডেসিকেটরে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার মধ্য দিয়া 
পরিচালিত করিয়! গ্যাঁস শুষ্ক করা হয়। সালফিউরিক আযাসিডর জলের প্রতি আসক্তি 

এত বেশী যে ইহ! কতকগুলি জৈব পদার্থের অণু হইতে জল শোষণ করিয়! উহা্দিগকে 
বিযোজিত করে। 

(1) ফরমিক আামিভ ও ফরমেট লবণ-_-ফরমিক আাসিড বা! ফরমেট লবণের সহিত 

গাঢ় সালফিউরিক আাসিড মিশা ইয়া উত্তপ্ত করিলে কার্বন মনোক্সাইড যা মিগগত হয়। 

নির্গত গ্যাসে জলন্ত কাঠি ধরিলে নীল শিখাঁসহ জলে । 

[7000]5+77,50,-700074+ 18790, 
মেঃ,ডষ'ম ফবমেট 

7700073+77,90,-00+7*0+715,90, 
.. ফরমিক আসিড 

(1) অক্মালিক আযাসিভ ও অক্সমালেট লবণ-_অল্লালিক আযাসিড বা অক্সালেট 

জবণের সহিত গ'ঢ় সালফিউরিক আ্যাসিড মিশাইয়! উত্তপ্ত করিলে সমায়তন কার্বন 
মনোক্সাইভ ও কার্বন ভাই-অক্াইড নির্গত হয়। 

০১0১0, +৮90+- [75050,+ 8530, 
সেডিয়াম অক্মালেট 

[,0,0,+77,90,-009+0০0১+850+চ৮590, 
অন্সালিক আসিড 

'এ সম্পর্কে 202-203 পৃষ্টা দেখ । 

ঠা) চিনি--একটি বীকাঁরে চিনির গাট জলীয় দ্রবণ লইয়! উহাতে অতিরিক্ত গান 

সালফিউরিক আযাসিভ মিশাও। বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয় এবং জলীয় বাম্প নির্গত 

হয়। কালো! কার্বন পৃথক হুইয়। পড়ে। 

০ ৪29 ৪0) হ(চিনি) +-179804 ০1201-107 ৪04 [72১09 
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বা] গাঢ় সালফিউরিক আযাসিড তুঁতের কেলাস-জল শোষণ করিয়া উহাকে 
অনার কপার সালফেটের গুঁড়ায় পরিণত করে। তুতের নীল রঙ সাচছা। 
হইয়া যায়। 

07504. 5ন50- 5ান১০0-50090+ 

ফস্ফরাস পেপ্টক্লাইডের সহিত মিশাইয! উত্তপ্ত করিলে গাঢ় সালফিউরিক 
আযাসিডের অণু হইতে জল শোষিত হয় এবং ইহা সালফার ট্রাই-অক্মাইডে পরিণত 
হয়। 

,90,-7,0-30, 
জলের সহিত সালফার ট্রাই-অল্লাইড সালফিউরিক আযাসিড উৎপন্ন করে। 
508 +4-7750)-517755041 স্থুতরাং সালফার ট্রাই-অক্সাইভ সালফিউরিক 

আসিডের নিরদক € 81215017106 )। 

(4) জারণ ধর্ম--গা সালফিউরিক আযাসিডের জারণ ধর্ম আছে। ইহ! অনেক 

অধাতু, ধাতু ও যৌগিক পদার্থকে জারিত করে এবং নিজে সালফার ভাই-অল্লাইডে 

বিজারিত হয়। 

অধাতুর জারণ- উত্তপ্ত গাঢ় সালফিউরিক আ্যাসিড কার্বনকে কার্বন 
ডাই-অক্সাইডে জারিত করে। সালফিউরিক আ্যাসিড সালফার ভাই-অক্সাইডে 
বিজারিত হয়। 

27,509, » 27504+2305+2, 0 
০42,093 জজ (002 

০+251,90,- 00,+290৯+27580 
পরীক্ষা 11. 13. একটি টেস্ট-টিউবে কার্বন-চূর্ণ লইয়! উহাতে গাঢ় সালফিউরিক 

আযাসিভ মি'ণাও। এই টেস্ট-টিউবটি নিগর্ম-নল দ্বার পর পর দুইটি টেস্ট-টিউবের 
সহিত যুক্ত প্রথম টেস্ট-টিউবে আযাসিডডযুক্ত পটাসিয়াম ভাই-ক্রোমেট দ্রবণ 'এবং দ্বিতীয় 
টেস্ট-টিউবে চুনজল রাখ! হয়। কার্বন-ুর্ণ ও গাঢ় সালফিউরিক আযাসিভের টেস্ট- 
টিউবটি উত্তপ্ত কর। সালফার ডাই-অক্সাইড ও কার্বন ডাই-অক্মাইভের মিশ্রণ নির্গত 
হয়। সালফার ভাই-অল্লাইভ আযাসিডযুক্ত পটাসিয়াম ডাই-ক্রোমেট ভ্রবণে শোধিত হয় 
এবং দ্রবণের বর্ণ সবুজ হয়। কার্বন ডাই-অক্মাইড বাহির হইয়া দ্বিতীয় টেস্ট-টিউবের 
চুনজল ঘোলাটে করে। 

কার্বন ডাই-অল্লাইড ও সালফার ডাই-অল্লাইভ উভয়ই চুনজল ঘোলাটে করে। 

তি 
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এজন্য সালফার ভাই-অক্সাইভ অপসারিত করিয়! কার্বন ভাই-অক্লাইডের অস্তিত্ব রা 
কর! হইয়াছে। 

সালফারকে গাঁ সালফিউরিক আযাসিডের সহিত উত্তপ্ত করিলে সালফার জারিত 

হইয়া সালফার ডাই-অক্মাইডে পরিণত হয়। সালফিউরিক আঙ্িড বিজারিত হইয়! 

সালফার ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। 

27,909, -_ 2নু১০+290৯+2, 0 
৩+2, 0  -5 905 
5+27,90, 7 350৯+০ল,0 

পরীক্ষা! 11. 14. একটি টেস্ট-টিউবে গন্ধক-চুর্ণ লইয়া গাঢ় সালফিউরিক 
আযাসিড মিশাও এবং উত্তপ্ত কর। নির্গত গ্যাসের মধ্যে আযসিডঘুক্ত পটাসিয়াম ডাই- 
ক্রোমেট দ্রবণে সিক্ত ফিল্টার কাগজ ধরিলে উহ! সবুজ হয়। সুতরাং নির্গত গ্যাস 

সালফার ডাই-অক্স/ইড | 

উত্তপ্ত গাঢ় সালফিউরিক আযাসিড ফসফরাসকে ফস্ফরাস অআ্যাঁনিভ ও ফস্ফরিক 

আযাসিডে জারিত করে। 
টি 2১4-37290)$-7 3902 +2751790)8 

2৮+585905-5505+25750+ 27608 

ধাতুর জারণ_-উত্তপ্ত"ও গাঢ় সালফিউরিক আযাসিড কপাৰ, ক্তিষ্ক, লেড, মারকারি, 

সিলভার, আয়রন ইত্যার্দি অনেক ধাতুকে উহার সালফেট লবণে জারিত করে এবং নিজে 
সালফার ডাই-অক্মাইভে বিজারিত হয়। 

ন,৩০,-৩০৯+৮,0+0 
0০0+409-080 

08০0+৮,90,-0050,+ ৮৯0 
09+27530,- 0950,+90৯+2750 

এইরূপ, 27+-27,90-2730,+905+2750 
৮১+27,30,-5950,+50৯+ 2750 
75127590717) +১09৪7+2750 

24১8+275904588304+8057+2550 
276 +-613৪১0)4-5ল 2090২) 1৪ 4+3১0054+9790) 

প্রতিক্ষেত্রেই ধাতুর পরা-যোজ্যতা বৃদ্ধি পায়। 00, 205 2৮, 78 ইত্যাদির 
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পরা-যোজ্যতা 0 (শ্ন্য) হইতে 2-এ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সিলভার ও আয়রনের পরাঁ- 
যোজ্যতা 0 (শৃন্ত ) হইতে যথাক্রমে 1 এবং 3 এ বুদ্ধি পাইয়াছে। 

যৌগিক থদার্থের জারণ- পরীক্ষা 11. 15. একটি টেস্ট-টিউবে ফেরাঁস 
সালফেট দ্রবণ (সবুজ ) লইয়! গাঢ় সালফিউরিক আযসিড মিশাইয়! উত্তপ্ত কর। হলুদ 
বর্ণের ফেরিক সালফেট দ্রবণ উৎপন্ন হয়। এই দ্রবণে কয়েক ফৌোট। পটাসিয়াম 
ফেরোসাগানাইভ দ্রবণ মিশাও । গাঢ় নীল অধরক্ষেপ পড়ে। ইহা ফেরিক লবণের 
অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। 

উত্তপ্ত গাঢ় সালফিউরিক আসিড ফেরাস সালফেটকে ফেরিক সালফেটে জারিত 

করে। এখানে ফেরাস সালফেটের অপরা-তড়িৎবাহী 50* মূলকের অনুপাত যুদ্ি 

পাইয়াছে কিংবা আয়রনের পরা-যোজ্যতা 2 হইতে 3-এ বুদ্ধি পাইয়াছে। 

25904277590 ,-চ০5150,)৯+2]7,0+90, 
ইহ" হাইড্রোব্রোমিক আযাসিড ও পটাসিয়াম ব্রোমাইডকে ব্রোমিনে এবং হাইড" 

আয়োভিক আাসিড ও পটাসিয়াম আয়োডাইডকে আয়োডিনে জারিত করে । 

2794 চা,30,-2ন১০+901+815 
গলা +7590,-2750+৩0১+15 

পটাসিয়াম ব্রোমাইড ও আয়োডাইডের সহিত বিক্রিয়ার জন্য 259-60 পৃষ্ঠা দেখ । 
হাইড্রোক্লোরিক ও নাইন্রিক আয্িভ অপেক্ষা সালফিউরিক আা্িভ কম 

উত্বায়ী। এ আসিভ দুইটির লবণ অর্থাৎ ক্লোরাইড ও নাইন্ট্রট হইতে সালফিউরিক 

আযাসিভ' "যথাক্রমে বেশি উদ্বায়ী হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড ও নাইট্রিক আসিড নির্গত 

করে। সালফিউরিক আযাসিভ অপেক্ষা হাইড্রোক্লোরিক ও নাইন্রিক আযাসিড 

অধিকতর শ্তিশালী হওয়া সনপ্বেও আযাসিড দুইটির অধিকতর উদ্বায়িতার জন্য ইহা 

সম্ভব। হাইড়রোক্লোরিক ও নাইদ্রিক আসিডের ল্যাবরেটরীর প্রস্তুতিতে ইহা দেখিয়াছ 
( পৃষ্ঠ 215 এবং 222)। 

1801 +107550),-718750++ 720 

বিওাব০,+75904 ₹12390,+ লাব0, 

পরীক্ষা 11. 16. ছুইটি টেন্ট-টিউকের একটিতে সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং 

অপরটিতে সোডিয়াম নাইড্রেট লইয়! সালফিউরিক আযাপিড মিশাও এবং টেস্ট-টিউব 

ছুইটি সামান্ত উত্তপ্ত কর। নির্গত গ্যাঁস দুইটি পরীক্ষার সাহায্যে সনাক্ত কর। 
" (6).. বেনজিন ও গাঁড় সালফিউরিক আযাসিডের মিশ্রণ উত্তপ্ত করিলে 
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(180০0 বেনজিন-সালফোনিক আযাপিভ উৎপর্ন হয়। এই বিক্রিয়ায় বেনজিনের একটি 
হাইড্রোজেন-পরমাণু 90 (সালফোনিক ) মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এইঞ্সপ 
বিক্রিয়াকে সালফোনেশন (93101707800) বলে। 

07৭+14,৩0,-05715.9057+77,0 
বেনজিন বেনজিন-সালফোনিক আপসিড 

সালফিউরিক আ্াঁসডে হাইড্রোজেন, সালফার ও অক্সিজেন 
আছে। : 

() একটি টেস্ট-টিউবে পাঁতিত জল লইয়া উহ্নাতে কয়েক টুকরা! জি্কের দান! 
মিশাও | কোন গ্যাল নির্গত হয় না। টেস্ট-টিউবে লঘু সালফিউরিক আযসিভ মিশাও। 

বুদবুদ আকারে গ্যাস নির্গত হয়। নির্গত গ্যাসের মধ্যে একটি জলত্ত কাঠি ধর। গ্যাস 

নীলাভ শিখায় জলে । স্ৃতরাং ইহা হাইড্রোজেন । 

11. 10. নং পরীক্ষা দেখ । গ্যাপ-মিশ্রণকে যছি প্রথমে জলে-ডুবানে! ঢ-নলের মধ্য 

দিয়! প্রবাহিত কর! হয়, তবে &ঁ টে-নলে একটি বর্ণহীন তরল পাঁওয় যাঁয়। ইহ! জল, 
কারণ ইহার সংস্পর্শে সাঁদা অনার্দ্ঘ কপার সাঁলফেটের বর্ণ নীল হয়। জলে হাইড্রোজেন 
আছে এবং এই জল সালফিউরিক আসিডের বিযোজনে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং 

সালফিউরিক আযাসিডে হাইড্রোজেন আছে । 

(2) 11. 10. নং পরীক্ষা দেখ। হিম-মিশ্রণে বসানো ঢ-নলের তরল সালফার 

ডাঁই-অক্সাইড, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে । 11.4. নং পরীক্ষা অনুসারে দেখাও যে 

সালফার ডাই-অক্সাইডে সালফার আছে। | 

(3) 11 10. নং পরীক্ষায় জলের উপর গ্যাসজারে সংগৃহীত গ্যাস অক্কিজেন। 

(1) হাইড্রোক্লোরিক ও নাইট্রিক আযাসিভের শিক্প-প্রস্থৃতির জন্য এবং সুপার ফসফেট, 

আামোনিয়াম সালফেট ইত্যাদি সার, নানাবিধ বিস্ফৌরক-দ্রব্য, বু রকমের রঞ্জক, 
ফটকিরি, স্টার্ট, গ্রকাঁজ, আযালকোহল, ইথার ইত্যাদি পদার্থ তৈয়ারী করিতে 
সালফিউরিক আযাসিভ ব্যবহাত হয় 1 

(1) পেট্রোলিয়াম শোধনে, দস্তালেপনে ইহ! ব্যবহৃত হয় । 

, (11 ল্যাবরেটরীতে কার্বন মনোক্সাইভ, ইথিলীন ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে, গ্যাসের 
স্ু্ধীকরণে এবং বিকারক হিসাবে ইহ ব্যবহৃত হয়। | 

(০ স্টোরেজ ব্যাটারিতে ইহ! ব্যবহ্থত হয়। 
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(৮) জৈব পদার্থের নাইট্রেশন ও সালফোনেশন-বিক্রিয়ার জন্ত গাঢ় সালফিউরিক, 
আযসিভ ও ওলিয়াম ব্যবহৃত হয়। 

সালফেট লবণ (50179665 ) 
সালফিউরিক আসিভডেব লবণকে সালফেট বলে। সালফিউরিক আযাসিড ছ্বি-ক্ষারিক 

আযাসিড। একটি হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপিত হইয়া আযসিড-লবণ এবং দুইটি 

হাইড্রোজেন-পবমাণু প্রতিস্থাপিত হইয়! নর্মাল লবণ উৎপন্ন হয়। যথা, 
[2790 সোডিয়াম বাই-সালফেট, আযসিড-লবণ। 
০2(750,)5-_ ক্যালসিয়াম বাই সালফেট, আযাঁসিভ-লবণ। দুই অণু [39904-এর 

দুইটি [ু-পবমাণু একটি দ্বিযোজী ০৪-পবমাণু ছারা প্রতিস্থাপিত 

হইয়াছে। 
[ব্৯504- সোডিয়াম সালফেট, নর্ম্যাল লবণ। 
0290, _ক্যালসিয়াম সালফেট, নর্ম্যাল লবণ। এক অণু নএ50-এর দুইটি 

চ-পরমাণু একটি দ্বি-যোজী 0৪-পবমাণু দ্বাবা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে । 

£১15(905)৯-_আযালুমিনিয়াম সালফেট, নর্মাল লবণ। তিন অণু চ7290,-এর 

6টি ন্-পবমাণু দুইটি ভ্রি-যোজী £১1-পরমাণু দ্বার! প্রতিস্থাপিত 
হইয়াছে। 

প্রস্তরতি--(1) জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন ইত্যাদি ধাতৃগুলি শীতল ও লঘু 
সালফিউরিক আ্যাঁসিডে দ্রবীভূত হইয়া সালফেট লৰণে পবিণত হুয। বিক্রিয়া ও 
সমীকরণের জন্য 306 পৃষ্ঠা দেখ। কপাব, লেড, সিলভার উত্যা্দি ধাতৃগ্লি উত্তপ্ত ও 

গাঢ় সালফিউরিক আযাপিডে দ্রবীভূত হইয়া সালফেটে পরিণত হয়। বিক্রিয়া ও 

সমীকরণের জন্য 309 পৃষ্ঠা দেখ। 

(2) ধাতুর অক্সাইড, হ্াইদ্রক্সা ইড, কার্বনেট লবণ সালফিউরিক আযাসিভে ভ্রবীভূত 

করিলে ধাতব সালফেট উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়া ও সমীকরণের জন্য 305-306 পৃষ্ঠ] 
দেখ। 

উভয় ক্ষেত্রেই ধাতব সালফেট দ্রবণে থাকে। ভ্রবণ ফিলটার করিয়। পরিস্রত তরল 

বাম্পীভূত করিলে সালফেটের কেলাস পাওয়া যায়। 

(3) ধাতুর সালফাইডকে বাঘুতে উত্তপ্ত করিলে উহা! জারিত হইয়া! সালফেটে 
পরিণত হয়। 

21551 2025 লু 2050, 
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- (4) ধাতব লবণের জলীয় দভ্রবণে লঘু সালফিউরিক আযাসিড মিশাইলে বিপরিবর্ত 
ক্রিয়ায় অদ্রাব্য সালফেট উৎপন্ন হয় । 

৮৮(২ব০৪)৪+77,50, 25 059০0,+2নাব0 

ধর্ম- (1) সালফেট লবণগুলি সাধারণতঃ সাদা এবং অধিকাংশ সালফেট জলে 

দ্রাব্য। অনেক সালফেট লবণে কেলাস-জল আছে । লেড সালফেট ( সাদ1), বেরিয়াম 

সালফেট (সাদ!) জলে অদ্রাব্য ; ক্যালসিয়াম সালফেট (সাদ1 ) জলে সামান্ত দ্রাব্য। 

কয়েকটি মোদক সালফেটের নাম__ 

৪১90 10750- সোদক সোডিয়াম সালফেট বা গ্রবার সল্ট ( 015025 

5210) জাদ]। 

850. %1750- সোদক ম্যাগনেসিয়াম সালফেট বা৷ ইপ্সম মপ্ট (€ 8:29০00 
581) ; সাদা । 

2790, 2850 সোদক জিঙ্ক সালফেট ব| হোয়াইট ভিদ্রিয়ল (৬1016 

10101 )7 সাদা । . 

চ০0,. 550--সোঁদক ফেরাদ সালফেট বা গ্রীন ভিদ্রিয়ল বা হীরাকস ( 052] 

ী ৮1001); সবুজ। 

0950, 570--সোদক কপার সালফেট ব| ব্লু ভিত্রিয়ল বা তুঁতে ( 8129 
1৮101); নীল। 

(1) তাপের প্রভাবে সোদক সালফেট অনার সালফেটে পরিণত হয়। তীব্র 

উত্তাপে কতকগুলি বিযোজিত হয়। 
90, ান,0 - ছ590,+2ন50 
27290 লু. ঢ০৪0)৯ 7+590৪+4508 

(171) কার্বনের সহিত মিশ্রিত করিয়া সালফেট লবণ উত্তপ্ত করিলে বিজারিভ 

হইয়া সালফাইডে পরিণত হয়। 

৪০৯5০0$4+40 »_ 129১+-40০0) 

830, +40 7 845+400 

ব্যবহার- সালফেট লবণের বিভিন্ন ব্যবহার আছে। কয়েকটির ব্যবহার উল্লেখ 
কর! হইল। গ্নবার সন্ট সোঁড1 ও কাচশিল্পে, ইপ্সম্ সপ্ট বিরেচকরূপে, তুঁতে 

কপারের তড়িৎলেপনে, রং প্রস্ততে, বীজাণুনাশকরূপে, গ্রীন ভিদ্রিয়ল কাঠ-সংরক্ষণে, 
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কালি প্রস্তুতিতে, বয়ন শিল্পে ও বীজাণুনাশকরূপে, জিঙ্ক সালফেট বয়ন-শিল্লে ও উষধ . 
প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। 

সালফিউরিক আযাসিড ও সালফেট লবণের পরিচায়ক পরীক্ষা 

() সালফিউরিক আযাসিডের সহিত তামার কুচি মিশাইয়া ফুটাইলে তীব্র ঝাঁঝাল 

গন্ধবিশিষ্ট সালফার ডাই-অক্সাইড নির্গত হয় । 

(1) লঘু সালফিউরিক আযাসিড কিংবা সালফেট লবণের জলীয় ভ্রবণে বেরিয়াম 
ক্লোরাইড দ্রবণ যোগ করিলে বেরিয়াম সালফেটের সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে। ইহ! 
স্থাইড্রোক্লোরিক আসিডে অদ্রাব্য | 

চ,90,+050], 2 8৪90, +2780] 
৪০১০1390015 35: 8890,+2901 

অক্রাব্য সাঁলফেটের ক্ষেত্রে ইহার সহিত প্রায় চারিগুণ পরিমাণ সোডিয়াম কার্বনেট 
ও খানিকটা পাতিত জল মিশাইয়। ফুটাইতে হয় । 

বিপরিবর্ত-ক্রিয়ায় দ্রাব্য সোডিয়াম সালফেট গঠিত হয়। 

38১0 4+17392005 ০ 38003 +198504 

ৃ অন্রাবা অদ্রবা দ্রাব্য 

ফিলটার করিয়া পরিস্রত লইয়! পূর্বের ন্যায় বেরিয়াম ক্লোরাইড দিয়! পরীক্ষা 
করিতে হয়। 

আযালাম্স (41075 ) 

আযালাম্স বলিতে এক বিশেষ শ্রেণীর যৌগিক পদার্থ বুঝায়। কোন এক-যোজী 
খাতৃ "বা ধাতুর ন্যায় ব্যবহারী মূলক এবং কোন ত্রি-যোজী ধাতুর যুগ্ম সালফেট যৌগকে 
স্ম্যালাম্স বলে। এই যুগ্ম সালফেট যৌগের সহিত 24 অণু কেলাস-জল যুক্ত থাকে । 

আযালাম্স-এর সাধারণ সংকেত নিম্নর্ূপে লেখ! যায়-_ 

59055 15(5018, 24750, যেখানে [২-এক-যোজী ধাতু বা! মূলক যথা, 
সোডিয়াম, পটাসিয়াম, আযামোনিয়াম ইত্যাদি এবং ?4-ত্বি যোজী ধাতু যথা, আয়রন, 
আ্যালুমিনিয়াম, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি। কয়েকটি আযালামের নাম ও আগৰিক সংকেত 
নিয়ে দেওয়া হইল। 
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পটাস আযালাম বা! সাধারণ আযালাম--59507১ £150504)5. 24750 
সোডা আযালাম _ব5১90,১15(90,9, 24ল,0 
আমোনিয়াম আলাম _-(7,)530$, &15190,)5. 24750 

দেখ, আযালামে আ্যালুমিনিয়াম সালফেট থাকিলে কেবলমাত্র এক-ফোজী ধাতু বা 
মূলকের নামেই ত্যালামের নামকরণ হয়। আ্যালুমিনিয়াম সালফেট না থাকিলে 
সাধারণতঃ এক-যোজী ও ত্রি-যোজী ধাতুরই নাম উল্লেখ করা হয়। যথা, 

ফেরিক আমোনিয়াম আলাম-__(ন7,15905, হ০5(50,)8.247 50 

পটাপিয়াম ক্রোমিয়াম আলাম__[5904১ 05090). 2450 

পটাস আযালাম ব1 সাধারণ আযালাম বা ফটকিরি 

প্রস্তত--(1) নিম্নলিখিত ওজনের অনুপাতে পটাসিয়াম সালফেট ও জ্যালুমিনিয়াম 

সালফেট লওয়া হয়। 

ঢ590, £ 4১15(90,)5. 18,0 
174 গ্রাম 666 গ্রাম 

সালফেট লবণ ছুইটি পৃথকভাবে সর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ ফুটন্ত পাঁতিত জলে দ্রবীভূভ 
করা হয়। আ্যালুমিনিয়াম মালফেটের দ্রবণে সামান্ত সালফিউরিক আযাসিভ যোগ করা 
হয়, ইহাতে দ্রবণ স্বচ্ছ হয়। গরম ভ্রবণ দুইটি অতঃপর মিশান হয়; মিশ্র দ্রবণ ঠাণ। 
হুইলে ফটকিরির কেলাস পৃথক হইয়! পড়ে । ফিলটার করিয়া! সামান্য পরিমাণ শীতল 
পাতিত জল দ্বারা ধৌত করিবার পর ফটকিরি শু কর! হয়। পুনঃকেলাসনের সাহায্যে 

ইহাকে বিশুদ্ধ কর! হয়। 

শিল্পের জন্য নিম্নরূপে ফটকিরি তৈয়ারী করা হয়। 

(2) বক্সাইট (90910 ) হইতে_বক্সাইট একটি খনিজ পদার্থ, ইহার 
ংকেত, 41508. 27501 ইহার সহিত বাপি ও ফেরিক অক্সাইড মিশ্রিত 

খাকে। | 

চর্ণ বল্সাইটকে সালফিউরিক আযামিভের (শতকরা 62 ভাগ গাঢ়) সহিত মিশ্রিত 
করিয়! উত্তপ্ত কর! হয়। আ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড আযালুমিনিয়াম সালফেটে পরিণত হয়। 
বল্সাইটের সহিত মিশ্রিত ফেরিক অক্মাইডও সালফেটে পরিণত হয়। অতঃপর ইহাতে 

বেরিয়াম সাপফাইড মিশ্রিত করিয়! ফেরিক সালফেটকে ফেরা লবণে পরিণত কর! হয়। 
প্রবণ ফিলটাঁর করিয়! পরিক্তে পরিমাপমত পটাসিয়াম সালফেট যোগ কর! হয়। মিশ্র 
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ভ্রবণ তাপ-প্রয়োগে গাঢ় করিয়া শীতল করিলে ফটকিরির কেলাস উৎপন্ন হয়। ফিলটার 
করিয়া ফটকিরি পৃথক করিয়া পুনঃকেলাসনের সাহায্যে বিশ্তুদ্ধ করা হয়। 

(3) আযালুনাইট (41012165) বা আযালাম্-স্টোন ( £৯10000 500102) হইতে 

-_ইহাঁও একটি খনিজ পদার্থ এবং ইহার সংকেত, 7590+১12090$)3, 42100709। 

চুণ আযালুনাইট বা আযালাম-স্টোন ও গাট সালফিউরিক আযাগিভ মিশ্রিত করিয়! উত্তপ্ত 
কর! হয়। ইহাতে আ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড আযালুমিনিয়াম সালফেটে পরিণত হয়। 

ভ্রবণ ফিলটার করিয়। পরিশ্রত ঠাণ্ডা কর! হয় এবং উহাতে উপযুক্ত পরিমাণ পটাসিয়াম 
সালফেট মিশান হয়। দ্রবণ বাশ্পীভৃত করিয়া গাঢ় করিলে ফটকিরির কেলাস 

পৃথক হয়। ফিলটার করিয়া কেলাস সংগ্রহ কর! হয়। পুনঃকেলাসনের সাহায্যে ইহা 
বিশুদ্ধ করা হয়। 

ধর্ম_ (1) পটাস আ্যালাম বা ফটকিরি বর্ণহীন স্ফটিকাকার পদার্থ। ইহার 
স্বাদ তিক্ত। 

(11) ফটকিরি জলে ভ্রাব্য এবং জলীয় দ্রবণ আযসিডগুণযুক্ত। 

(111) উত্তপ্ত করিলে ফটকিরি প্রথমে গলিয়। যায় এবং উহার কেলাদ-জল বাম্পীভূত 

হুইয়। যায়। 200০ সেট্টিগ্রেডে ইহ1 বিযোজিত হইয়া অনার সালফেটে পরিণত হয়।: 
ইহ্ণকে দগ্ধ ফটকিরি (০2106 21000 ) বলে। 

ব্যবহার--জল পরিফার করিতে, রূঞ্জনশিল্পে রাগবন্ধকরূপে, কাগজ ও চর্ম 

শিল্পে ফটকিরি ব্যবহৃত হয়। সামাল কাটার বক্তু বন্ধ করিতে ইহার ব্যবহার 
'আছে। 

হাইড্রোজেন সালফাইড বা সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন 
( ০:০2) 501101)100 01 51101010006 1)5 0109501 ) 

শীলে 1777 খৃষ্টাব্দে প্রমাণ করেন যে, হাইড্রোজেন সালফাইভ, হাইড্রোজেন ও 

সালফারের যৌগিক পদার্থ। এই গ্যাসকে সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন বা হাইড্রো- 
পালফিউরিক আসি ও বল৷ হয়। 

আগ্নেয়গিরির গ্যাসে ও অনেক গ্রত্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইভ গ্যাস দেখা 

যায়। সালফারযুক্ত জৈব পদার্থ পচিলে এই গ্যাস উৎপর হয়। পচ! ডিম, মাছ ও 
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চামড়া গ্রভৃতির দুর্গন্ধ অনেকক্ষেত্রে এই গ্যাসটির জন্য হয়। বাষুমণ্লে ইহা খুব সামান্ত 

পরিমাণে থাকে, যাহার ফলে রূপা, তাঁম! ইত্যাদি ধাতুর উজ্লতা! ধীরে ধীরে হাস পাইয়া 

উহাতে পাতল। কালে! সালফাইডের আস্তরণ পড়ে। 

হাইড্রোজেন সালফা ইড প্রস্তরতি__ 

(1) ধাতব সালফাইড হুইতে_ধাতব সালফাইড ও হাইড্রোক্রোরিক বা! 
সালফিউরিক আযাসিডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন সালফা ইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। 

০৪১ + 2701 75 2801 + 755 

সোডিমাম সালফা ইড হাইড্রেজেন সালফাইড 

[769 + 17590$ ল ঢ63904 +7759 7 

ফেরাস সালফাইড 

0০৪১5 + 2750 ০ 0905 + নু5৪ 

ক্যালসিযাম সালফাইড 

5০2১৪ + 67701 72 2599015 + 7১ 

আ্টিমনি সালফাইড 

(2) সংশ্লরেষণ পদ্ধতিতে-_450০ সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত চূর্ণ নিকেলের উপর দিয়া 

হাইড্রোজেন ও সালফার-বাশ্পের মিশ্রণ প্রবাহিত করিলে হাইড্রোজেন সালফাইড 
উৎপন্ন হয়। 

19753 

পরীক্ষা 11. 17. ল্যাবরেটেরীর পদ্ধতি-_সাধারণ তাপমাত্রায় ফেরাস 
সালফাইডের সহিত লঘু সালফিউরিক আযাসিডের বিক্রিয়ায় ল্যাবরেটরীতে হাইড্রোজেন 
সালফাইড ব1 সালফিউরেটের হাইড্রোজেন তৈয়ারী করা হয়। | 

ঢ7৪১+-17530)4 ০90) 47799. 

দীর্ঘনাল ফানেল ও নির্গম-নলযুক্ত একটি চ্যাপ্টাতল ফ্লান্ধে ফেরাস সালফাইভের 
টুকরা লও। দা্ধঘনাল ফানেল দিয়া কিছু জল টালিয়। নলের শেষ প্রান্ত জলে ডুবাইয়! 
রাখ। অতঃপর ফানেলের মধ্য দিয়! সালফিউরিক আসিভ (] ২1) ঢাশিয়া দাও। 

আযানিড ফেরাস সালফাইডের সংস্পর্শে আসিলেই বিক্রিয়া আরম্ত হয় এবং হাইড্রোজেন 
সালফাঁইভ গ্যাস উৎপন্ন হয়। নির্গম-নল দিয়! গ্যাসটি বাহিরে আসে। গরম জলের 
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অপসারণ ছার! ইহ গ্যাসজারে সংগ্রহ কর। গাসটি বায়ুর উধ্বণপসারণ দ্বারাও সংগ্র্ন 

করিতে পার। 

বিশুদ্ধিকরণ-_-এইরপে প্রস্তুত করা গ্যাসের সহিত হাইড্রাজেন, জলীয় বাম্প ও 
কিছু আসিড-বাম্প মিশ্রিত থাকে । বাজারের ফেরা সালফাইডে কিছু আয়রন থাকে 

এবং ইহ! আযালিডের সহিত ক্রিয়া! করিয়া হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। ফ্লাস্ক হইতে 
নির্গত অবিশ্রদ্ধ হাইড্রোজেন সালফাইডভ গ্যাস সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফাইভের 

(73) সংপৃক্ত ভ্রবণের মধ্য দিয়! পরিচালিত কর! হয়। ইঁহাঁত আযাসিড-বাশপ 
অপসারিত হয়। অত:পর ফস্ফরাস পেপ্টক্মাইডের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া জলীয় 
বাষ্প অপসারিত কর! হয়। আযাসিড-বাশপমুক্ত শুষ্ক গ্যাসকে (হাইড্রোজেন মিশ্রিত) 
কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইভ (৫75 1০6) থ|এ। ঠাও| করিলে হাইড্রোজেন সালফাইড 
তরলে পরিণত হয় এবং হাইড্রোজেন গ্যাস বাহির হইয়! যায়। তরল হাইড্রোজেন 

সালফাইডকে অত:পর ধীরে ধীরে বাম্পায়িত করিয়। শুফ গ্যাসজারে ব'যুর উধব্ণপসারণ 

দ্বার! সংগ্রহ কর! হয়। ্ 

ষ্টব্য“--(1) গাঢ় সালফিউরিক আযাসিড কিংবা অনার ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড 

দ্বার! হাইড্রোজেন সালফা ইভ শুফ করা যায় না। গাঢ় সালফিউগিক আযাসিড হাইড্রোজেন 

সালফাইডকে সালফারে জারিত করে এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সহিত হাইড্রোজেন 

সালফাইভ ক্যালসিয়াম সালফাইড উৎপন্ন করে। 
[52909,4+ 702১-25750-+309+5 

0৪0থ +112-৯08১4+2701 

(1) ফেরাস সালকাইডের সহিত নাইত্রক আ্যাসিড মিশাইলে হাইড্রোজেন 
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সালফাইড নির্গত হয়। কিস্ত ইহ! নাইদ্রিক আযাসিড ছার! জারিত হইয়! সালফারে 
পরিণত হয়। এইজন্ত নাইট্রিক আ্যাসিভ ব্যবহার করা হয় না । 

2লাব 0 +77১5-2750+202+3 
(11) হাইড্রোজেন সালফাইড পারদের সহিত বিক্রিয়া করে বলিয়া পারদের উপর 

এই গ্যাস সংগ্রহ করা হয় না। 

পরীক্ষা! 11. 18. ল্যাবরেটরীতে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন সালফাইড 
প্রস্ততি__আন্টিমনি সালফাইড ও গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের মিশ্রণ উত্তপ্ত করিয়া 
বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন নালফাইড তৈয়ারী কর! যায়। 

3৮595 +67701-299015 +31759 
দীর্ঘনাল ফানেল ও নির্গম-নলঘুক্ত একটি গোলতল ক্লাঙ্কে আ্যান্টিমনি সালফাইড 

লইয়া ফানেলের মধ্য দিয়! গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ ঢাল। ফানেলের শেষ প্রান্ত 
যেন আযাপিভে ভূবিয়। থাকে । জ্লাঙ্কটিকে ত্রিপদ-স্ট্যাণ্ডে তাঁরজালির উপর বসাইয়! 
স্টযাণ্ডের সহিত আটকাও এবং বার্নারের সাহাধ্যে উত্তপ্ত কর। হাইড্রোজেন সালফাইড 
গ্যাস শিম-নল দিয়। বাহির হয়। জলপূর্ণ 

বোতলের মধ্য দিয়। প্রবাহিত করি 

আসিড-বাম্প অপসারিত কর এবং পরে 

ফস্ফরাস পেন্টক্সমাইডের সাহায্যে শু কর। 
বায়ুর উ্বপসারণ দ্বার! শুষ্ক গ্যাসঙ্জারে ইহা! 
সংগ্রহ কর। 

কিপযস্ত্রে হাইড্রোজেন সালফাইড 
প্রন্তৃতি--কিপ্-যস্ত্রে কার্বন ভাঁই-অক্সাইড 
কিরূপে প্রস্তুত করা হয় তাহ! পূর্বেই বলা 
হইয়াছে (পৃষ্ঠা 194)। হাইড্রোজেন সালফাইড 
প্রস্ততির জন্ত কিপ্যস্তথ্রের মধ্যের গোলকে 

ফেরাস সালফাইডের টুকরা লইয়া উপরের 
গোলকের ফাপ্লে দিয়া লঘু সালফিউরিক 
আযাসিড ঢালা হয়। মধ্য গোলকে আ্যাপিড 

ফেরাঁস সালফাইডের সংস্পর্শে আসে এবংহাই-.. চি্র90-বিপ-যে হাইড জেন 
ড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন হইয়া! নির্গম-নল সালফাইড প্রস্ততি 

21 (২য় খণ্ড) 
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দিয়! বাহির হইয়া যায়। স্টপ-কক ঘুরাইয়া কিপ্-যন্ত্র হইতে প্রয়োজনাহুযায়ী ও 
নিয়মিত পরিমাণ হাইড্রোজেন সালফাইভ পাওয়া যায়। কার্বন ভাই-অক্মাইডের কিপ্- 
যন্ত্র প্রসঙ্গে ইহার বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে । 184-185 পৃষ্ঠা দেখ। 

[725-কিপ-যন্ত্রের ব্যয়িত তরল-__1725-কিপের নীচের গোলকে যে তরল 
থাকে তাহ অবিশুদ্ধ ফেরাস সালফেট দ্রবণ। ফেরাস সালফাইভ হইতে ল্যাবরেটরী 
পদ্ধতিতেও এই তরল ফ্লান্কে থাকে। তরল পদার্থটি ফিল্টার করিয়! পরিজ্রুত তাপ- 

প্রয়োগে বাম্পীভূত কর। পাত্রের গায়ে কঠিন পদার্থ জমা হইতে আরম্ভ করিলে উত্তাপ 
দেওয়। বন্ধ কর। উত্তপ্ত দ্রবণ ঠাণ্ডা হইলে ফেস সালফেটের কেলাস (ঢ০30,. 

77,0) দ্রবণ হইতে পৃথক হয়। ফিলটার করিয়া! কেলাসগুলি সংগ্রহ কর এবং 
পুনঃকেলাসন প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ করিয়! শু কর। এইরূপে ফেরাস সালফেট কেলাস 
উপজাতহিসাবে পাওয়া যায়। 

হাঁইড্রোজন সালফাইডের ধর্ম 
ভৌত ধর্ম__0) হাইড্রোজেন সালফাইঙ বা সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন পচা 

ডিমের শ্ায় ছুগ্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস। 

(8) হাইড্রোজেন সালফাইভ গ্যাসটি বিষাক্ত এবং ইহ1 বায়ু অপেক্ষা! ভারী । 

(111) ইহ! ঠাণ্ডা জলে কিছুট দ্রাব্য, উষ্ণ জলে অদ্রাব্য। 

রাসীয়নিক ধর্ম--(01) হাইড্রোজেন সালফাইড অন্য পদার্থের দহনে সাহায্য করে 

ন| কিন্ত ইহ! নিজে দাহা। পর্াপ্ধ বাধুতে ইহ! নীল শিখার সহিত জ্বলিয়া সালফার 
ডাই-অর্সাইড ও গ্ীম উৎপন্ন॥করে। 

2755+30১-270+2908 
অপর্যাপ্ত বায়ুতে জলিয়! ইহা স্টাম ও সালফার উৎপন্ন করে। 

213,১47 02521790425 

পৰীক্ষা! 11. 19. 7755-কিপৃ্-যন্ত্রের নির্গম-নলের মুখে একটি লম্ব' শুচল-মুখযুক্ত 
কাচ-নল লাগাও। কিপ্-যস্ত্রের স্টপ-কক খুলিয়া কাঁচ-নলের হ্থচল-মুখে গ্যাসটি 
জালাও। নীলাভ শিখায় গ্যাস জলিতে থাকে। একটি পোসেলিনের বাটি জলম্ত 

শিখার মধ্যে কাচ-নলের হুচল-মুখের একেবারে কাছাকাছি ধর। বাটির বাহিরের গায়ে 
ছলুদ কঠিন জম| হয়। ইহা সালফার । কারণ, ইহ1 বাষুতে জলিলে পোড়! গদ্ধকের 
গন্ধযুক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়। 

(2) আযাসিভ ধর্ন-_হাইদ্রোজেন সালফাইডের জলীয় দ্রবণ আযাসিডধর্মী। 
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এই জ্রবণ নীল লিটমাসকে লাল করে এবং ক্ষারের সহিত লবণ ও জল উৎপন্ন করে। 

্ ইহা ছি-ক্ষারিক আসিড এবং ইহ! আযাসিভ লবণ ও নর্মযাল লবণ উৎপয্ন করে। 

7০১+2807-27550-+ 8259 (সোডিয়াম সালফাইড, নর্মযালি লবণ ) 

7১94-০0ল ল750+ 575 (লোভিয়াম হাইড্রোনালফাইড, আযাসিড-লবণ ) 
: ইহ! অনেক ধাতুকে সালফা ইভ লবণে পরিণত করে । 

০047-17,5-51754+575 (স্ট্যানাস সালফ।ইড ) 
৮০4৮5 লৎ+55  (লেড সালফাইড ) 

৬/2৪+77৯৩- [ন5 72859 (পিলভার আালঞাইড ) 

(3) বিজীরণ ধর্ম__হাইড্রোজেন সালফাইড একটি বিজারক দ্রব্য। অন্য পদার্থ 

বিজারিত করিতে গিয়! ইহ! নিজে সালফারে জারিত হয়। ইহা হইতে পরা-তুড়িত্বাহী 

হাঁইড্রোজেনের অপসারণ ঘটে । 

এ ক্লোরিন-জল, ব্রোমিন-জল এবং আয়োডিন মিশ্রিত জলের মধ্যে হাইড্রোজেন 

সালফাইভ প্রবাহিত করিলে হালোজেন মৌলগুলি বিজারিত হইয়া যথ ক্রমে 
হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড, হাইড্রোরোমিক আযসিড ও হাইড্রো-আয়োডিক আযাসিড 
উৎপন্ন হয়। হালোজেন মৌলের দহিত পরা-তড়িৎবাহী হাইডোজেনের সংযোগ ঘটে। 
প্রতি ক্ষেত্রেই উহাদের বর্ণ চলিয়ু! যায় এবং সালফার অধ-ক্ষিপ্ত হয়। 

৬/,+759 7 2501+5 
13571775975 212317-5 

[. +নু,এ 5 2লা +3 
ইহা ফেরিক ক্লোরাইডকে ফেরাঁস ক্লোরাইডে বিজীরিত করে এবং সালফার 

অধংক্ষিগ্ত হয়। 
2750],+7,5-201,+2701+59 | 

এখানে চ৪015-এর অপরা-তড়িত্বাহী ক্লোরিনের অনুপাত হাস পাইয়৷ 8015 
হইয়াছে, অথবা আয়রনের পরা-যোজ্যতা 3 হইতে 2-এ হাঁস পাইয়াছে। হৃতরাং 

ইহা বিজারণ। 

পরীক্ষা! 1120. একটি টেস্ট-টিউবে হলুদ বর্ণের ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ লইয়! 
উহাতে হাইড্রোজেন সালফাইড পরিচালিত কর। ব্রবণের হলুদ বর্ণ চলিয়। যায় এবং 

সাদ সালফার অধঃক্ষিপ্ত হয়। 

সালফিউরিক আযাসিভ মিশ্রিত পটাপিয়াম পারম্যাঙ্গ'নেট দ্রবণকে ইহ বর্ণহীন 
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করে। পটাপিয়াম' পারম্যাঙ্গানেট বিজারিত হইয়া ম্যাঙ্গানাস সালফেটে পরিণত হয় ॥ 

হাইড্রোজেন সালফাইভ জারিত হইয়া সালফার অধঃক্ষিপ্ত হয়। 
21170,1+353550,-1590,+20750,1+37750+5, 0 
হান :+5,0 25750 +53 
27710)+1-3175১00+1+51755- 5১04 7+2110১0++8750155 

সালফিউরিক আআপিড মিশ্রিত পটাসিয়াম .ডাই-ক্রোমেটের হলুদ বর্ণের ভ্রবপকে 
এই গ্যান সবুক্গ করিয়া দেয়। পটাপিয়াম ডাই-ক্রোমেট. ক্রোমিক সালফেটে বিজারিত 
হয় এবং সালফারেব অধক্ষেপ পড়ে। 

[25025095 -150014101209+3, 0 

72004177590) [১১০৬ +750 

075002 +37290)+ 205(90+)9 +31790) 

37543, 09 7০317850439 

[50:507+48,30,+3755-13550++00,(90,),+গ17,0+33 
গাঢ় নাইদ্রিক আাপিভের মধ্যে হাইড্রোঙ্েন সাঁলফাইভ পরিচালিত করিলে 

নাইদ্রিং আযাসিড নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইভে বিজারিত হয়। সালফার অধঃক্ষিপ্ত 
হয় এবং দ্রবণ সাপফিউরিক আযালিডও উৎপন্ন হয়। 

_. লু53+2ারুব0,-2র,0+205+9 
ঢূ,5+8নাব0১-4১০+810,+17,90, 

জলের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন সালফাইড সালফার ড,ই-অক্সাইডকে সালফারে 
বিজারিত করে। হাইড্রোজেন সালফাইড জারিত হইয়াও সালফার উৎপন্ন হয়। 

2179919092-21750+25 

ইহ! সালফিউরিক আ্যাগিডকে সালফার ভাই-অক্সাইডে এবং হাইড্রোজেন পার- 

অক্সাইডকে জলে বিজ্ঞারিত করে। 

[,90,+13,5-5250+305+8 
[7,05+7759-27504+5 

(4) ধাতব সালফাইড উৎ্পাদন--বিভিন্ন ধাতব লবণের জলীয় ভ্রবণের 
সহিত হাইড্রোজেন সালফাইড বিক্রিয়া করিয়া ধাতব সাঙলগফাইড অধঃক্ষিপ্ত করে 
এই সালফ1ইডগুপির বিশিষ্ট বউ আছে এবং রঙের সাহায্যে ইহাদের সনাক্ত 

কর! 'যায়। 
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পরীক্ষা! 11.21. একটি টেস্ট টিউবে কপার সালফেটের জলীয় বর্ণে কিংব1 

হাইড্রোক্লোরিক আসিভ মিশ্রিত এ দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফা ইভ গ্যাস পরিচালিত 
কর। কালে কপার সাপফাইড অধ:ক্ষিপ্ত হয়। 

00750044175 0054 1550)+ 

পরীক্ষা 11.22. লঘু হাইড্রোক্রোরিক আযাসিড মিশ্রিত লেড নাই?উ্রটের জলীয় 
ভ্রবণে হাইড্রোজেন জালফাঁইড পরিচালিত কর। কালো লেড সালফাইড 
অধংক্ষিপ্ত হয়। ্ 

2৮০,)১+8১9-৮৮5+2নাঘ0, 

পরীক্ষা 11.25. হাইড্রোক্লোরিক আসিড মিশ্রিত আ্যান্টিমনি ক্লোরাইভ দ্রবণে 

হাইড্রোজেন সালফাইড পরিচালিত কর। কমল! রঙের আ্যার্টিমনি সালফাইডের 
অধংক্ষেপ আসে। 

290015+37-৮,৩৯+6801 

এইরূপে লঘু হাইড়োক্লোরিক আযা্সিভ মিশ্রিত মারকিউরিক ক্লোরাইড ও স্ট্যানাস 
ক্লোরাইভ ভ্রবণের মধ্যে হাইড্রোজেন সালফাইড পরিচালিত করিলে যথাক্রমে 
মারকিউরিক সালফাইড (কালে এবং স্টানাস সাঁলফাইডের (বাদামী ) 

অধঃক্ষেপ পড়ে। 

[28019470295 17281472180; 900919-+-772১-5/19172780 

লক্ষ্য কর, এই ধাতব সালফা ইডগুলি হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভে অদ্রাব্য | 

পরীক্ষা 11.24. জিঙ্ক সালফেটের জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইভ পরিচালিত 

কর। সাদা জিঙ্ক সালাফা ইভ অধঃক্ষিপ্ত হয়। 
220১0 +775৯-22১+ 95094 

ইহাতে লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড মিশাও-_অধ:ক্ষেপ ব্রবীভূত হয়। আযামোনিয়াম 
হাঁইদ্রজ্সাইড মিশ্রিত জিঙ্ক সালফেট দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফ।ইড পরিচালিত কর। 
সাদা জিঙ্ক সালফাইভ অধঃক্িপ্ত হয়। 

2190,+ (বান +)59-০25+ (লি 5১30, 
জিঙ্ক সালফাইড আযপিডে দ্রাব্য কিন্তু ক্ষার দ্রবণে অদ্রাব্য। 

ক্ষ্যামোনিয়াম হাইড্রল্সাইভ মিশ্রিত ফেরান সালফেট ভ্রবণের সহিত হাইড্রোজেন 
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সালফাইড কালো ফেরাস সালফাইভ অধঃক্ষিপ্ত করে। কিন্তু আাসিভ মির্জিত ভরবে 

কোন অধঃক্ষেপ পড়ে না! । 

০১6) 7 ঘা 4) ৪১৪১4 এ134)2504 

সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেপিয়াম ইত্যাদি লবণের জলীয় দ্রবণে 
হাইড্রোজেন সালফাইড পরিচালিত করিলে কোন অধ:ক্ষেপ পড়ে না। সোভিয়াম ও ' 
পটাসিয়াম সালফা ইভ জলে দ্রাব্য। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম সালফাইড জলের সহিত 
বিক্রিয়ায় দ্রাব্য হাইড্রো-সালফাইডে পরিণত হয় । এজন  লবণগুলির ক্ষেত্রে কোন 
অবস্থাতেই হাইড্রোজেন সালফাইভ দ্বারা অধঃক্ষেপ পাওয়া যায় না। 

20534+21750-05(89)5+ 02007), 
সুতরাং, ধাতব সালফা ইডগুলিকে নিয়রূপে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। 

ধাতব সাফাইড 

টি দ্রাব্য টি নিট 
যথা, সোডিয়াম, পট'সিয়াম | 

সালফাইড; ক্যালসিয়াম, ণ ] 
ম্যাগনেসিয়াম সালফাইভ  লব্বু হাইদ্রোক্লোরিক আযাপিডে লব্ু হাড্বোক্রোরিক আাসিডে ? 
(হাইড্রো-সালফাইডে পরিণত অদ্রাবা। যথা, কপার, লেড, দ্রাব্য। কিস্তু আযমোনিয়াম 
হইস্বা )। মারকাবি, টিন, আািমনি হাইড্রাক্সাইডে আঅদ্রাবা। যথা, 

উত্তাদির সালফাইড | জিঙ্ক, আয়রন ইত্যাদির 

মালফ্কাইড | 

বিকারকবূপে হাইড্রোজেন সালফাইডের ব্যবহার 

অজৈব লবণের রাসায়নিক বিশ্লেষণে হাইড্রোজেন সালফাইডের ব্যবহার খুব 
গুরুত্বপূর্ণ । 

(1) ধাতব সালফাইডের বিশিষ্ট রউ দেখিয়া অনেক ক্ষেত্রে ধাতুগুলি সনাক্ত করা 

সম্ভব। আ্যাসিভযুক্ত বা! আযামোনিয়াযুক্ত লবণের জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইড 
পরিচালিত করিয়! ধাতব সালফা ইভ অধঃক্ষিপ্ত করা হয়। 

কপার সালফাইড-_কালো; অ্যা্টিমনি মালফাই কমলা 
জিঙ্ক সালফাইড--সাদা; টিন স!লফাক্টাড়-_বাদামী 

আর্সেনিক সালফাইড--হলুদ 
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একাধিক সালফাইডের একই রউ হইলে অবশ্ঠ ইহা সম্ভব নহে । দেক্ষেত্রে অন্ত 

বিক্রিয়ার সাহায্যে উহাদের সনাক্ত কর! হয়ু। 

মারকাবি সালফাইড-_কালো! ; লেড সালফাইড-_কালো 

কপাব সালফাইড-_-কালে| ; ফেবাস সালফাইড-_কালো ; 

আর্সেনিক সালফাইড-হলুদ ; কাাডমিযাম সালফাইড- হলুদ । 

(2 ছল, আ্যাপিড ও ক্ষার দ্রবণে ধাতব সালফাইডের দ্রাব্যত! অনুসারে ধাতৃগুজি 
নিম্নরূপে শ্রেণীবিভাগ কণা হইয়াছে । যথা 

(4) যেদৰ ধাতুব সালফাইড লঘু হাইড্রোক্রোরিক আযাসিডে অদ্্রাব্য ॥ যথা, 
লেড, কপার, মাঁবকাবি, টিন, আন্টিমনি, আর্সেনিক ইত্যাদি । 

(8) যেসব ধাতৃব সালফাইড আযামোনিয়াম হাইড্রক্সাইভে অদ্রাব্য। ,ঘথা, জিস্ব, 
আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, কোবণ্ট, নিকেল ইত্যাদি । 

(০) ধযেপৰ ধাতর সালফাইভ জলে দ্রাবা ; যথা, ফোডিয়াম, পটাপিয়াম এবং 
যেসব ধাতব সালফাইভ জলের সহিত বিক্রিয়ায় ভ্রাব্য লবণে পরিণত 
হয়; যথা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি । 

* (3) উপবেব শ্রেদীবিভাগের উপর ভিত্তি কবিয়! বিভিন্ন শ্রেণীর ধাতব লবণের মিশ্র 

হইতে ধাতব-মূলক পৃথক করা সম্ভব । কারণ__ 

আযাসিডযুক্ত মিশ্র লবণেব জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইভ পরিচালিত 

করিলে কেবলমাঞ্। “৯৮ শ্রেণীভুক্ত ধাতুর সালফাইভ অধংক্ষিপ্ হয়। কারণ, ইহার! 
আশসিভে অদ্রাব্য। অন্য ছুই শ্রেণীব ধাতব লবণ দ্রবণে খাকে। ফিলটার করিয়! 

অধংক্ষেপ পৃথক কর! হয। পবিস্ষতে [৮ ও ০৮ শ্রেণীর ধাতুর লবণ থাকে । এই 

ফ্রবণে অতিবিক্ত আয'মোনিয়াম হাইডুক্সাইভ মিশাইয়া হাইড্রোজেন সালফাইড 
পরিচালিত করিলে “০” শ্রেণীভুক্ত ধাতুর সালফাইড অধ:ক্ষিপ্ত হয়। কারণ, ইহারা 
ক্ষার দ্রবণে অদ্রাব্য। ফিল্টার করিয়া! অধঃক্ষেপ পৃথক কবা হয়। পরিস্রুতে “০৮ 
শ্রেণীর ধাতব লবণ থাকে। 

একটি উদ্াহবণের সাহায্যে ইহা! সহজেই বুঝিতে পারিবে । মনে কর, কপার 
সালফেট (& শ্রেণীর ধাতুর লবণ ), জিঙ্ক সালফেট (7 শ্রেণীর ধাতুর লবণ ) এবং 

সোডিয়াম ক্লোরাইডের (০ শ্রেণীর ধাতুর লবণ ) দ্রবণ মিশ্রিত আছে । এই মিশ্র দ্রবণ 

হইতে ধাতব-মূলক পৃথক করিতে হুইবে। 
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মিশ্র-দ্রবণটিতে লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড মিশাইয়! গরম কর এবং উহাতে 
হাইড্রোজেন সালফা ইড গ্যাস পরিচালিত কর। কপার সালফাইভের কালে। অধঃক্ষেপ 

পড়ে। ফিলটার কর। 

অবশেষ | " * * গপরিজর্কত-__পারক্রত ফুট।ইয়। আতব্ক্ত হাইড্রে'জেন 

কালো অধঃক্ষেপ-কপার ৷ সালফাইড অপসারিত কর। ভ্রবণে অভারক্ত আামোনিয়াম 

সালফাইডের ই হাইড্রক্সাইড মিশাইয়া ক্ষারীয় কর। ক্ষারীয় দ্রবণে 
“8৮৮ শ্রেণীর ধার হাইড্রোজেন সালফাইড পবিচালিত কর। জিস্ক 

স।লফাইডেব সাঁদা অধঠঃক্ষেপ পড়ে । ফিলটাব কব। 

অবশেষ পরিজ্রতত-_সোডিয়ামের 

সাদা অধঃক্ষেপ-জিক্ক | লবণ দ্রবণ থাকে। 
সালফাইভের £ ০১ শ্রেনীর ধাতু 

53”, শ্রেণীব ধাতু 

হাইড্রোজেন সালফাইডের আয়তন-সংঘুতি 
পরীক্ষা 11. 25. একটি বীকা ইউডিয়োমিটার টিউব পারদে পূর্ণ করিয়! 

একটি পারদ-পাত্রের মধ্যে উপুড় করিয়! বসাও। পারদের অপসারণ দ্বারা কিছু, 
বিশুদ্ধ ও শুফ হাইড্রোজেন সালফাইডভ গ্যাস টিউবের মধে) সংগ্রহ কর। টিউবের 

দি অন্ুভূমিক অংশে এক টুকরা টিন প্রবেশ করাও। টিউবের 
উত্তাপ ভিতরের ও বাহিরের পারদ-তল সমান করিয়া গ্যাসের 

সলহইসেজন আয়তন লক্ষ্য কর। বাহির হইতে টিন উত্তপ্ত কর। 
হাইড্রোজেন সালফ|ইডের সালফারের সহিত টিন যুক্ত হইয়া 
টিন সালফাইড উৎপন্ন হয় এবং হাইড্রোজেন গঠাপ বিষুক্ত 
হয়। যন্ত্র ঘরের তাপমাত্র পর্যস্ত ঠাণ্ডা কর। পারদতল 

ঠিক করিয়! গ্যাসের আয়তন লক্ষ্য কর। দেখ, গ্য'সের 
আয়তন একই আছে। উৎপন্ন গ্যাপ হাইড্রোজেন, কারণ 

চিত্র 91- হাইড্রোজেন সাল- ৰ 
ভ্াইডের আয়তন-সংঘতি বায়ুতে জালাইলে ইহা নীল শিখাসহ জলিয়া জল 

নির্শযর উৎপন্ন হয়। 

অতএব, হাইড্রোজেন সালফাইডে উহার সমান আয়তনের হাইড্রোজেন 
আছে। 

1 
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আণবিক সংকেত 

পরীক্ষা হইতে জানা যায়-_ 

হাইড্রোজেন সালফাইডে সমান আয়তনের হাইড্রোজেন আছে । অর্থাৎ, 1 আয়তন 
হাইড্রোজেন সালফাইডে 1 আয়তন হাইড্রোজেন আছে। 

মনে কর, 1 আয়তন হাইড্রোজেনে % সংখাক অণু আছে। আ্যাভোগাড়োর প্রকল্প 

অন্থসারে, একই চাপে ও তাপমাত্রায় সমায়তন গ্যাসে অণু-সংখ্যা সমান । 
হৃতরাং, % অণু হাইড্রোজেন সালফাইডে % অণু হাইড্রোজেন আছে, 
বা, 1 অণু হাইড্রোজেন সংলক্কাইডে 1 অণু হাইড্রোজেন আছে, 

বা, 1 অণু হাইড্রোজেন সালফা'ইডে 2 পরমাণু হাইড্রোজেন আছে। 

কারণ, হাইড্রোজেন-অণু দ্বি-পরমাণুক। 

স্থতরাং, হাইড্রোজেন সালফাঁইডের সংকেত [*১এ-রূপে লেখা যায় যেখানে এস 

ভাইডোজেন সালফাইডের এক অণুতে সালফার পরমাণুর সংখ্যা । 

হাইড্রোজেন সালফাইডের আপেক্ষিক ঘনত্ব (771) 17; স্থুতরাং ইহার আণবিক 
খ্রত্ব (2১17) বা 341 

অতএব, 7252-34 বাঃ 2৮71৮ 32534 

বা, 3220-32 বাঃ গ্লু] 

সৃতরাং, হাইড্রোজেন সালফাইডের আণবিক সংকেত, 77591 

হাইড্রোজেন সালফাইডের পরিচায়ক পরীক্ষা 
(1) পচা ডিমের গন্ধ হইতে এই গ্যাসটি চিনিতে পার! যায়। 

(1) হাইড্রো:জন সালফাইড গ্যাসের মধ্যে লেড আযাসিটেট জুবণে সিক্ত ফিল্টার 
কাগঞ্জ ধরিলে উহ] কালো! হয়। কালে! লেড সালফ।ইড উৎপন্ন হয়। 

29007300009 + 795 5 09০ +.20755009075 

(11) এই গ্যাস আ্যাসিড "মিশ্রিত পটাপিয়াম পারম্যাঙ্গানেট জুবণকে বর্ণহীন 
করে এবং আযাপিড মিশ্রিত পটাসিয়াম ডাই-ক্রেমেটের হলুদ দ্রবণকে সবুজ করিয়। 
দেয়। | 

সালফাইড লবণ (917951958) 

হাইস্বোন্ধেন সালফাইড আযাসিডধর্মী। ইহাকে হাইড্রোসালফিউরিক আযামিডও 
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বলে। ইহার লবণকে সালফাইড বলে। ইহা! দ্ি-ক্ষারিক আাসিড-_নম্যাল লবণের 

নাম সালফাইড এবং আসিভ-লবণের নাম হাইড্রো-সালফাইভ। 

নর্নযাল লবণ আযাসিড লবণ 
1৪১৩ সোডিয়াম সালফাঁইড 275 সোডিয়াম হাইড্রৌ-সালফাইড 
0০৪৩ ক্যালপিয়াম সালফাইড 0৪(85)5_ ক্যালসিয়াম হাইড্রো-সালফা ইড 

প্রস্ততি-(৫) ধাতু ও সালফার ওজনের সঠিক অনুপাতে উত্তপ্ত করিলে ধাতুর 
সালফাইড উৎপব্ন হয়। 

ন5০+১-502১7 20149752205 

(1) সালফেট লবণকে কার্বনের সহিত মিশাইয়া উত্তপ্ত করিলে বিজারিত হইয়া 
মালফাইড লবণ উৎপন্ন হয়। 

ব850,+40-15৯5+400 
38১0) +407-89১ 4400) 

(111) আ্যাঁপিডযুক্ত বা আমোনিয়াম হাইড়ক্সাইভ মিশিত ধাতুর লবণের জলীয় 
স্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইড প্রবাহিত করিলে অদ্রাব্য সালফাইড অধ:ক্ষিগ্ড হয়। 
11.21, হইতে 11.24. নং পরীক্ষা দেখ । 

ধর্ম-_(1) সালফাইড লবণের দ্রাব্যতা ( জলে, আযাসিডে ও ক্ষার ভ্তরণে ) সম্পকে 
পূর্বে আলোচন1 করা হইয়াছে । 

(7) সাধারণ তাপমাত্রায় বা উত্তপ্ত করিলে সালফাইডগুলি হাইড্রোক্রোরিক 
আযাঁসিডের সহিত বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস নির্গত করে। 

059+27701-0901,+759 
(81) বায়ুতে উত্তপ্ত করিলে সাঁলফাইড জারিত হইয়া! সালফেট বা অক্সাইস্ছে 

পরিণত হয়। 

22১42009220 

2209+30,-2204+290, 

সালফাইডের পরিচায়ক পরীক্ষা 

() সালফাইভ লবখে লঘু হাইিড্রোক্লোরিক আযসিড মিশাইলে (প্রয়োজন 
হইলে উত্তপ্ত করিতে হয়) পচা ভিমের গম্বযুক্ত হাইড্রোছেন সালফাইডভ গ্যাস 
নির্গত হয়। নির্গত গ্যাসে লেড আযাসিটেট কাগজ ধরিলে কালে! হুইয়া যায়। 
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কতকগুলি সালফাইডকে জিঙ্ক ও গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আযামিড দিয়! উত্তপ্ত করিলেই 
কেবলুমাত্র হাইড্রোজেন সালফাইড নির্গত হয়। 

(1) সাঁলফাইডের জলীয় দ্রুঘণে সিলভার নাইট্রেট মিশইলে কালে! সিলভার 
, লালফাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। উহা! উষ্ণ নাই্রিক আসিডে দ্রাব্য। 

(11) আলফাইডের ক্ষারীয় দ্রবণে কয়েক ফোটা সোডিয়াম নাইট্রোপ্রসাইড দ্রবশ 

যোগ করিলে দ্রবণের বর্ণ বেগুনী হয়। একটি জটিল লবণ উৎপন্ন হয়। 

199১ + টি৪555(0])501 75 টব 9£[ছ০(০1),০2 

সাডিয়াম সালফাইড সোঙিযাম ন।ইড্রোপ্রুনাইড টপ লবণ--বেগুনী বর্ধ 

অভ্রাব্য সালফাইভের ক্ষেত্রে ইহাঁর সহিত চারিগুণ পরিমাণ সোডিয়াম কার্ধনেট 
এবং খানিকট। পাতিত দ্লল মিশ্রিত করিয়৷ মিশ্রণটি ভাল করিয়া ফুটাইতে হয়। 
ফিল্টার করিয়া পরিশ্রতে সোডিয়াম নাইট্রোপ্রসাইভ দ্রবণ মিশাইলে ভ্রবণের বর্ণ 

বেগুনী হস্থ। বিপরিবর্ত-প্রিয়ায় ভ্রাব্য সোডিয়াম সালফাইড গঠিত হয়। 
0০৪১+10 00085509008 + 129১ 

আঅবশেথ  পবিক্রাত 

অনুশীলনী 11 
1. সালফারের প্রধান উতসগুপি উল্লেখ কব এবং দৃইটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হইতে 

সালফারের শিক্চাশন বর্ণনা! কর। 

কিরূপে এবং কি শর্তে সালফার নিয়েন পদার্থগুলির সহিত বিক্রিয়! করে? 

৪) কিক সোডা, (5) আয়রন, (০) কোক, (4) ক্লোরিন এবং (6) গাছ 

সালফিউরিক আযাসিভ। 

].1121)01010, 6102 011110109] 5001025 01 50110100717 2100 ৫6501102006 

20200000615 2309001017 10100 (7০ 11000169120 500505, 

[70 210. 01000 71120 20190100099 0929 90101)00 16200 আ10 (৪) 

0885010 508) (5) 1100, (০) ০০2১ (0) 01101117510 (6) ০010. 

82110101010 29019? 

2, সালফারের রূপভেপগুলির নাম কর এবং দেখাও যে উহার! একই মেঁলিক 
পদার্থ ছারা গঠিত। সালফারের ন্যায় একাধিক রূপে বর্তমান থাকে এইরূপ আরও 
দুইটি মৌপিক পদার্থের নাম কর। 
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2, 2006 01০ 21109001010 71001508010105 06 50119002170 5100৬ 002 

0065 0175150 0: 0100 2190. 0100 58006 61617761, 1৮1০116101 (০ 00161 

€161001)5 10101) 11102 5011101)01, 23156 10 100016 00217 0056 11665. 

3, ল্যাবরেটরীতে সালফার ডাই-অক্কাইভ কিরপে প্রস্তুত কর1 হয়? ইহার 

প্রধান ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মগুলি পিখ। ইহার বিরঞ্জন-কার্ধ ব্যাখ্যা কর। 
3,700 15 511001)101 01095106 01505716017 005 12018 0গোড 2১0৪0 

15 10177017991] 010551021 2াঠণ] 017610108] 70072101695. 28019810165 

10165907176 20000. | |7. ৭. 1772277.১ 19601 

4. ল্য'বরেটরীতে সালফার ডাঁই-অক্স'ইড কিরূপে তৈয়ারী করা হয়? এই 
গ্যাসের চারিটি রাসায়নিক ধর্ম দেখ।ইয়া পরীন্ষা বর্ণনা কব। কিরূপে ইহাকে সালফার 
ট্রাই-অক্াইভে জারিত করা হয়? 

4, [0 15 50171)01 010য%106 01617916010 00৫ 19001560152 8101610% 

৫6501710565 ০%061100675 10 11105686600] 11000108706 070101021 

71017062065 0£ 0062 £95. [০ 15 16 05010152000 51011010017 £010য106? 

[10. 5. 17222152961 (০0177.)) 

5. শুষ্ক সালফার ডাই-অক্াইড ল্যাবরেটরীতে কিরূপে প্রস্তুত করা হয় এবং, 

সংগ্রহ করা হয়? নিয়ের পদার্থগুলিব সহিত ইহার কিক্রিয়ায় কি ঘটে বর্ণন| কর। 
(৪) পট'পিয়াম পারম্যাঙ্গীনেটের জলীয় দ্রবণ, (৮) ক্লোরিন-জল। (০ চুন-জল | 

কি পরিবর্তন ঘটে তাহ! বল এবং সমীকরণ লিখ । 

5. [ঢা 19 015 5721001)00 010006 19161998160. 2100. 0011০0660 11 0৫ 

18012160152 102801105 71080 10700905111] 10158065৮10 (৪) 210 

8006005 50110711017 0£ 70069331107) 1611700185208066) (9) 00101006 902, 

(০) 11706 ৮8667 30৪6 006 ড151015 0)90£65 072 0০০01: 2াঃণ £1৩ 

€002010105. [ 120. 5,721) 21964) 

6. সাল্ফিউরিক আযাসিভ হইতে শুষ্ক সালফার ভাই-অক্মাইডের প্রস্তুতি বর্ণন| 

কর। শিল্প-পদ্ধতিতে ইহাকে স'লফার ট্রাই-অক্সাইডে জারিত করিবার নীতি বর্ণন! 

কর। ক্লোরিনের এবং সালফার ডাই-অক্সাইডের বিরঞ্রন-ক্রিয়ার তুলনা কর। 
6. 10250106606 06721561006 তে 50101)000102100 2000 

"01220 8019. 96৪66 016 ০0180100105 101 165 02010851017) 00 8010101 

10770300501) ৪ 1262 50819. 00206550006 01580171076 2000178 ০04 

021011556 810 51)11210101 0105106. [17. 9. 17527৮51966. (০০77, 19701 
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?. সালফার ডাঁই-অক্মাইড বিজারক দ্রব্যক্ূপে এবং জারক দ্রব্রূপে কার্ষয করে। 

উদাহরণ দাও। 

গ. 90119001031 9005 85 ঞ 00101951106 2£61)0 800 ৪5 ৪. 

1201701116 81211, (31৮৩ 291700109, 

8. পরীক্ষার পাহাযো দেখাও যে_- 

(৪) সালফার ডাই-অক্লাইডে সালফার আছে, (৮) ইহাতে নিজ আয়তনের 

সম পরিমাণ অক্সিজেন আছে, (০) ইহ! বিজারক দ্রব্য, (0) ইহ! বিরঞ্জক ভব, 
(০) ইহা! জলে দ্রাব্য এবং জলীয় জ্রবণ আযাসিভধর্মী। 

8, 1025011192 90611102775 0 51007 0026 50101001 010%106-- 

(9) ০0100051195 ৪1001) (9) ০37008105 105 0৮10 $010056 016 0:০2 

(০) ৪8০05 25 ৪ 120010105 2£61)0 (4) 50:35 ৪85 ৪. 10122015108 25610 

(০) 15 50100916 10 ৮816] 2170 0102 50100101915 2.01010, 

9. (1) সালফার, (11) সালফাইড খনিজ, (11) সালফিউরিক আযসিড এবং 

(৫০) সালফাইট লবণ হইতে কিরূপে সালফার ভাই-অক্সাইড পাওয়া যায়? বিক্রিয়ার 
শর্ত ও প্ররুঠি উল্লেখ কর। সমীকরণ লিখ । 

| 9, [70 ০0) 500 00:81) 301019100 0:050100 17012) (1) 93101)12, 

(11) 2: 501010110 10110519]১ (111) 50100101106 80819 (1৮) 2, 501100166 ? 

(1৮০ 00০ ০0180101005 2100. 502:6 (10০ 1020012 01 19200109135 10 

৩0019010175. 

10. নিম্নলিখিত পদার্থগুলির সহিত সালফার ডাই-অক্াইভ কিরুপে বিক্রিয়া 
করে তাহ! সমীকরণ সহ লিখ । 

, (৪) নাইদ্রিক আপি, (6) লেড ডাই-অল্লাইড, (০) সোডিয়াম কার্বনেট, 
(0) চুন-জল, ,(৩) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, '() ক্লোরিন-জল, .(8) ফেরিক 

ক্লোরাইড দ্রবণ, .(1১) হাইড্রে'জেন সালফাইড ভ্রবণ। [75.5. 1970] 

10, 506০১ সূ) 20019010209, 1007 54100 01021061620 আটা, 
(৪) 01600 ৪010১ (6) 168 0103106, (০) 5901010 0810015 €৩, (0) 11006 

জার (6) 70958951000 0100081)5217866 501015100১ (0) ০0107,150 202 

(£) 12000 ০17101106 50106101১ (10) 2 50180101) 0 15000£ 10 9:101106, 

11. লেড-চেম্বার পদ্ধতিতে কিরূপে সালফিউরিক আিভ তৈয়াপী কর! হয়? 

রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি ব্যাখ্যা কর। যন্ত্রপাতির বর্ণনা! কিংবা! চিত্র অন্কনের 

প্রয়োজনীয়তা নাই । আযাসিভের ধর্ম ও ব্যবহার উল্লেখ কর। 
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10. 770 15 30110121810 ৪010. 191:509150 ১5 006 168-0150705 | 

00902550191) 096 ০13600108] 152,0010105 17)509150. 16901100100) 01: 

8152601) 01 0006 50100175010191 [01216 19 1700 1200190. 

920০ 092 01010210109 2100 0525 01 006 2010. [2 ৩. 22277৮21962]. 

12. ল্যাবরেটরীতে সালফিউরিক আযাসিড প্রস্তুতির পদ্ধতি বর্ণনা কর। কিরূপে 

আযাগিড বিশ্তদ্ধ করা হয়? ইহার তিনটি ব্যবহার সম্পর্কে যাহ! জান লিখ । 
12, 1025011208০ [76000 0£ 01508195610) 01 90110100110 2010. 11 

0০ 19001820015. নু০ 19010০৪2010. 07171920? 1106 ৮81080 500. 1000জ 

20000 003 00:52 10190102176 0595 0£ 50310100110 9,010. 

[7. 5. 1527279 1964] 

13, ম্পর্শ পদ্ধতির সাহায্যে সালফার ডাই-অক্মাইডকে সালফার ট্রাই-অক্সাইভে 
জারিত করিবার আবশ্তকীয় শর্তগুলি কি কি? শর্তগুণির কারণ উল্লেখ করিবার 

প্রয়োজন নাই। এই সালফার ট্রাই-অল্লাইডকে কিরূপে সালফিউরিক আযাসিডে 
পরিণত কর! যায়? | 

কিরিপে এবং কি অবস্থায় সালফিউরিক্ আযাসিড (8) কপারের সহিত এবং 

অক্স'পিক আ্যাপিডের সহিত ক্রিয়া করে? এরূপ ছুইটি গ্যাসের নাম কর যাহা। শু 

করিবার জন্য সালফিউরিক আসিড উপযুক্ত নহে। ইহার কারণ বল। 

13, ৬৬086 216 005 55017019] 5000100175 101 006 0য10868010 ০0: 

92101000 010%192 6০ 9010100 00105102 ৮5 002 ০01080০0  0100655 ? 
7593009 40] 05252 00070101003 ৪6 1000 7:6001060. [70৬ 15 01215 
৪0010100 001020106 ০00/৮01050 1060 50100100110 2:০1? 

17057 2150 01067 ৮026 ০01001610179, 0065 30100100730 2010 15206 1 

(৪) ০০০0০21, (9) 08110 ৪০10? 

1$0৩10002 ভে 82569 20: 17101) 50101701010 2010. 15 01351091016 25 ৪ 

0751175 25156 2150 56962 1589013. [72..5. 22775 21963 (০07%9)1 

14. কিরূপে প্রমাণ করিবে-__ 

(৪) সালফিউরিক আ্যাঁসড একটি জাঁরক দ্রব্য, (৮) ইহা! একটি জল-শোষক 
পদ (০) ইহা! আযাসিড-ধর্মী, (0) হাইড্রোক্লোরিক এবং নাইগ্রিক আযসিড অপেক্ষা 
ইহা। কম উদ্বায়ী। সমীকরণ লিখ । 

14. 220৬ ৮০10 5০00. 81307 0830 51110110110 2010-- 

(2) 15 ৪0 02810191078 8£200 (0) ৪. 06105015006 2600 (০) 1095 
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” 80010 10019200165, (9) 15 1633 01801150172 15 01001310110 8০0. 2100 

58100108010 ? 

01৮6 90096101)9 17) 2201) 0856. 

15. কিরূপে প্রমাণ করিবে যে সালফিউরিক অআ্যাসিডে সালফার, হাইড্রোজেন 
এবং অক্সিজেন আছে? 

15, [নও ৮৮০1৭ 5০0 00৮2 00৪0 51100111110 8010 00:)62105 

1)501:09£219) 50101) 210. 0%:5£017 7? 

16. সালফিউরিক আযাসিড প্রস্ততি জন্য চেম্বার এবং স্পর্শ পদ্ধতির তুলনা! কর। 

16. (0000170100৩ 01091001001: 2100. 00০ ০0706806 70090625525 01 006 

170210130900010 01 51001)0110 2০10. 

17. নিয়লিখিত পদার্থগুলির সহিত সালফিউরিক আ্যাসিভেব বিক্রিয়া শর্ত ও 

সমীকরণ সহ বর্ণনা কর । 

কাঁবন, সালফার, জিঙ্ক, কপার, সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোভিয়াম ব্রোমাইস্ক, 
সোডিয়াম ফরমেট। 

17. 9০26০) স্10 ০0000107)5 200 00180161015, 00০ 2৪001018০00 

৯5111170100 ৪০10 08 076 10110ড41775 500105910৩5 

০219012) 501001001, 211)05 00199059010] 013101106) 50077300 101000106) 

50011110 101070900, 

18. (1) একটি অধাতৃ, (1) একটি ধাতু এবং (111) একটি যৌগিক পদার্থের 
উপর সালফিউরিক আ্যাসিডের জারণ-ক্রিয়ার উদাহরণ দাঁও। প্রতিক্ষেত্রে ছুইটি করিয়া 

উদাহরণ দাও এবং এ বিক্রিয়াগুলিকে জারণ-ক্রিয়। মনে করিবার কারণ বল। 
18. 11105080602 0510151175 8.001013 01 52109100110 2০10 010-- 

(1) 2 000-006091) (11) 2. 006091], 200. (111) 2 ০0120000180. 

31৬০ ডে০ 6%81000165 10 201) ০956 2170 50906 স)গ 50৮. 12210. 00956 

25800190583 08109201009, 

19, আ্যালাম কাহাঁকে বলে? ফটকিরি বা পটাস আ্যালামের প্রস্তুতি, ধর্ম ও 

ব্যবহার বর্ণনা কর। 

19, ৬1590 215 2101005 7 5026 006 06091201009 00121065210 

0525 01 70018510218, 

20. ল্যাবরেটরাতে ব্যবহারের জন্ত সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন কিরূপে পাওয়] 
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যায়? কিপ্স-যস্ত্রে চিত্র আক। কিশর্তে ইহা (৪) অক্কিজেন ও (১) সালফার 
ভাই-অল্প্রাইডের সহিত ক্রিয়া করে এবং কি কি পদার্থ উৎপন্ন হয়? ক্ষারকীয় মূলকের 
বিশ্লেষণে ইহা কিরূপ প্রয়োজনীয় তাহা বল। 

20, 720৬ 15 301010016600 1501:0£27 000811060৫0 18601816015 

0567 031৬০ ৪ 9100০ ০0 0৩ 7011005 200215605, [01006 আ121 

00101010105 2190 ৮5101) ডা1)20 16581 ৫025 1 168০6 ড510) (৪) ০0569) 

(০) 50101)01 0102106? 56802 190৬৮ 1615 3561001 1) 029110961৮6 

8179815555 101: 02510 18010515. 

| 12. ৩. 22527751965 (0070.)১ 2962, ১69 (০01717.)১ 71971 | 

2]. শুক হাইড্রোজেন সালফাইড কিরূপে প্রস্থত করিয়া কয়েবটি গ্যাসজারে 
সংগ্রহ করিথে? প্রয়োজনমত গ্যাসটি পাইবার জন্য লঠাববেটরীতে যে যন্ত্র ব্যবহার: 
কর! হয় তাঁহার চিত্র অঙ্কন কর। ল্যাবরেটরীর বিকারক হিসাবে ইহার ব্যবহার 
সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টাকা! লিখ । 

21, [7০০ ০] 500 [060216 2100. 0011600 55618] 1215 0৫ পাতি 

0501:0561 50017015106? 915000 002 200919095 0080 15 0560 10) 0১ 

19001900101 0069108105 716805 5019015 0£ 0135 £95. ড/110 & 15066 

02 105 056 85 ৪1250196015 19852170 [172]. 5. 127৮5 1964 (০০729)] € 

22. ল্যাবরেটরীতে, ব্যবহারের জন্য কিরূপে শুফ হাইড্রোজেন সালফাইভ গ্যাস 
প্রস্তুত কর! হয়? নিয়লিখিত পদার্থগুলির জলীয় ভ্রবণের মধ্যে হাইড্রোজেন সালফাইড 

গ্যাস পরিটাপিত করিলে কি কি পদাথ উৎপ* হয় এবং কি কি পরিবর্তন দেখা যায় 

বল। সমীকরণ লিখ। (৪) ক্লোরিন, (৮) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (০) লেড 
নাইট্রেট, (৫) জিন্ক সালফেট। 

22 [07 15 তে 10050105618 501010102 0:209160 101 0102 12001986005 

5০৭? [0650009৩ 177080 00070005210 1070060 2150. 7102. 15018] 013817£65 

812 09750 100 006 £85 13 [29520 11060 801160135 90101010195 ০1 

(৪) 001007770১9) 0606555/010) 706100321)£21756) (০) 155৫ 20105965(4) 2106 

92311910206, 09856 60132010105. 720. ৩. 2727. 19661 

23. কিরূপ প্রমাণ করিবে যে হাইড্রোজেন সালাফাইডে (৪) সালফার আছে, 

এবং (১) নিজ আয়তনের সমান আয়তন অক্সিজেন আছে? হাইড্রোজেন 

নালফাঁইডের আপেক্ষিক ধনত্ব (7-21) 17 হইলে উহার আণবিক সঙ্কেত কি? 

23, 10জ/ ০৪1৭ 500 81১07 0080 1)5010827) 911010106 ০0069:05 
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(৪) ' 9217010017 210 (5) 1605 ০৬0 ৮010106 0£ 13501095522 2561519615০ 

:৫279165 (17751) 0£ 10501098017 9311010102 15 17. ৬৬138015165 10001608191" 

01:001018, ? 

24. ল্যাবরেটরীতে জর্বৰ কিংবা মাঝে মাঝে প্রয়োজন অনুযায়ী হাইড্রোজেন 
সালফাইড গ্যাস পাঁইবাঁর জন্য একটি ব্যবস্থা বর্ণনা কর। 

রাসায়নিক বিশ্লেষণে বিকারক হিসাবে হাইড্রোজেন আালফাইভের ব্যবহার 
উদ্দাহরণসহ বর্ণনা কর। 

24,1025010100 20. 21081060101) 105 110) 500. ০818 £2 ৪. ০0100- 

10100101301 10021701062106 501)015 0£ 105907:0£00 90111910105 1) 0৫ 

12001516015. [০০1. 15০, ] 

, ১০৪6০১ 10) 0391010106১ 0০ 05609100255 01 10501092010 51017017106 25 2) 

21591561091] 12280170. 117. 5. 22627. 1963] 

25. সালফিউরিক আযাসিডের শিল্প-প্রস্তুতির জন্য যে কোন একটি পদ্ধতির বর্ণনা কর । 

25, (3152 2 01121 2০০০2 01 21) 010 00901900001: 0192 10121707690- 

(06 01 5121101)70710 2.01ন. [7.5. 25277, 1965] 

26. একটি সাদ! পাউডার সাঁলফাইভ, সালফাইট ব! সালফেট লবণ হইতে পারে। 
পরীক্ষা করিয়া! বল এ পাউডারটি কি। জমীকরণ লিখ । 

সালফাইটের উপস্থিতিতে কার্বনেটের জন্য কিরূপে পরীক্ষা! করিবে ? 
26. 4৯ 1১166 0০৬0617 12015176 02 2. 901101)100) 2. 54171)160 018 

91110917806, 1065050106৩ 00509 ৮ ড51101) 5০90 ০০010 585 57178 16 15, 

£1৮1176 52 20109010105. 

[০৬ ৮০] ০০ 6690 00 ৪. ০9001190617 7005501909 0৫ 8. 90101166 ? 

27. শতকর! সংযুক্তি নিণয় কর ₹-_ 

(৪) সোডিয়াম থায়োসালফেট, 229920)9, 57720) 

(9) চেম্বার-স্কটিক, 30৪. (017). 0. ব9 
27, 0081081906 056 92102186580 5010150916101 01: 

(৫) 5০0৭10]00 (1১103817017966, ব955505, 57552509709) 013810122: 

০:556819, 50. (077) 0. 0 [805 (৪) বৈ৪_51854% ॥৯১-25181% ; 

0-519-36% ; 50 3629% (9) চ7৯0+79% 7; ৯-52520% 7 

1102% £ 09-562:99% ] 

28. বর্ণহীন কেলাসিত একটি যৌগিক পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখ! যায় য়ে 

22 (২য় খণ্ড) 
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উহাতে শতকর! 448 ভাগ পটাসিয়াম, 18:4 ভাগ সালফার আছে। অবশিষ্ট 

অক্সিজেন । যৌগটির স্থূল সন্কেত কি? 
28. 4৯ 09010116555 07556811179 50100100100 010 217215515 ৮25 00150 

0 50251 448 761 56106 016 006559100109) 184 7967 02106 0: 901101001.0105 

1256 725 03217. ৬1180 15 006 21010171081 1017770180৫ 00০ 00101700120 2 

[177. 5. 17277. 1961 (০0200) 3 4109, 7৫2১0941] 

29. একটি যৌগিক পদার্থের শতকরা সংযুতি নিম্নরূপ । উহার সরল সঙ্কেত কি? 
কপার 2539; সালফার 1284 ; অক্সিজেন 2567; জল 36 এ 

29, £& 50200000100 1799 00০ 10110571176 021:521762852 0000190516101). 

৬৬109619165 51100101250 1017721019, ? 

০0019212539 2 52101001 1284 2 0550) 2567 ; ৮৪21 36]. 

| /১105. 00১0), 2750] 

30. সালফার দুইটি অক্মাইড গঠন করে। নিয়লিধিত উপাত্ত হইতে দেখাও যে 
উহ! গুণানুপাত স্ুত্রসম্মত | 

(৪) (১) 
সালফার 2149 গ্রাম 2892 গ্রাম 

অক্সিজেন 2145 গ্রাম 4293 গ্রাম 

30, ১01101)01 1010005 ০ ০0৯1029১ £151176 00০ 101107106 02102. 01) 

21215515, 9120%7৮ 0026 002 0969. ০0100107000 006 129৬ 01100161101 

10001610185. 

(9) (১) 
5০101) 2143 £. 2862 &. 

৬,15১ 2145 £. 4293 £. 

31. (৪) প্রমাণ অবস্থায় 1'4 লিটার সালফার ডাই-অক্সাইডে, 

(০) প্রমাণ অবস্থায় 560 ০.০. হাইড্রোজেন সালফাইডে, এবং 

(০) 049 লিটার সালফিউরিক আযাসিড ( আপেক্ষিক গুরুত্ব 18 )-এ কত 
ওজনের সালফার আছে? 

3], 0 21001) 97210010115 01১66 1: | 

(9) 1411065 0: 521001 01010 86," 0. 

(5) 560 ০.০. 0৫175010801) 50101710682. 

(০) 049 11065 0£ 30100190110 ৪০10. 0 560180 £9৮1 18? 

[ 278. 9) 24. (9) 088৫. (০) 288 £ ] 



অধ্যায় 12 

সরল রাসায়নিক গণন৷ 
(917001019 €1067701099 00810018/010105 ) 

1. সমীকরণের সাহায্যে ওজন সংক্রান্ত গণন1--এই জাতীয় সরল রাসায়নিক 
গণন! নবম শ্রেণীর পুস্তকে (রসায়ন-_ প্রথম খণ্ড) আলোচন। কর! হইয়াছে । পুনরালোচনার 

জন্য এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। | ূ 

উদাহরণ 1. 60 গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সহিত 100 গ্রাম ন্মাইদ্্রিক 
আযাসিডের বিক্রিয়াঁয় যত গ্রাম ক্যালসিয়াম নাঁইট্রেট উৎপন্ন হইবে তাহ নির্ণয় কর। 

চঢ1)0 00০ ০1£1)6 0£ 02101010] 1910:266 £01:0)90. 10% 658.0106 60 &. ০৫ 

58101000 0%105 10 100 £. 00100102০10, [7 ১. 5202. 1967] 

অমাধান- বিক্রিয়ার সমীকরণ £ 

080 + 2705 - ০8%(093)5 + 7750) 

56 গ্রাম 126 গ্রাম 164 গ্রাম 

56 গ্রাম 090-র জন্য নাইদ্রিক আসিভ প্রয়োজন 126 গ্রাম, 

. €0গ্রাম 4... বিন ব। 135 গ্রাম। 

কিন্ত নাইট্রিক আসিভ আঁছে 100 গ্রাম । স্থুতরাং নাইদ্রিক আসিভ *সম্পূর্ণ ব্যবহৃত 

ইইয়া যাইবে । অতএব, নাইট্রিক আসিডের ওজন লইয়! হিসাব করিতে হইবে । 

126 গ্রাম নাই্রিক আযাসিভ লইলে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট উৎপন্ন হয় 164 গ্রাম, 

** 400 গ্রাম 55 29 5১ 2) 25 2? 1949 ৰা 

13016 গ্রাম । 

.*- নির্ণেয় ওজন _5 13016 গ্রাম, উত্তর । 

উদাহরণ 2. একটি নমূনার সাধারণ লবণের 0 গ্রামের সহিত অতিরিক্ত সিলভার 

'নাইট্রেট ভ্রবণের বিক্রিয়ায় 13 গ্রাম সিলভার ক্লোরাইভ পাওয়া যায়। এ সাধারণ 
লবণ শতকরা! কত ভাগ বিশুদ্ধ নির্ণয় কর। 
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06 £ ০01 ৪ 58001012 0£ ০0120100010) 5910 71757 0:59050. ৮161 ৪99 ০ 

31121 016:566 501061020 £9৮০ 137 £, ০£511৮21 0110006. 0821571962 &০০ 

21০210095 0£ 0011 ০0৫ 019০ 5901016 ০0৫ ০0100001 5810. 

জমাধান-__বিক্রীয়ার সমীকরণ £ 

901] + ১৪৫05 - 4801 + ৪93 

(2347 3515) (1084 355) 

ব। 585 গ্রাম বা 14955 গ্রা 

1455 গ্রাম সিলভার ক্লোরাইড উৎপন্ন হয় 585 গ্রাম বিশুদ্ধ সাধারণ লবণ হইতে, 

ঁ 5815১ 1137 , 
137 গ্রাম 5 52 25 29 71435 ব৷ 05586 গ্রাষ 

বিশ্তুদ্ধ সাধারণ লবণ হইতে । 

সুতরাং, 0 গ্রাম প্রদত্ত সাধারণ লবণে বিশ্তদ্দ লবণ -0:5586 গ্রাম, | 

100 গ্রাম ,, ১, ১ ৯১ 958596 | 

বিশ্তদ্ধ লবণের শতকরা ভাগ _93], উত্তর। 5 

উদ্দাহরণ 3. 15 গ্রাম কস্টিক সোডাকে সোডিয়াম কার্ধনেটে পরিণত করিতে যত 

কার্বন ডাই-অক্মাইভ প্রয়োজন তাহ। পাইতে হইলে কত ওজনের ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে 

লঘু হাইড্রোক্লোরিক আ্যাসিড দ্বারা বিমোন্সিত কবিতে হইবে? 
ড/1756 ০1816 0: ০81010 ০81:0070862 59190010102 02001001099 

011062 [70790510216 9০19 0০ £০€ 5057010110 2100121)6 01 80017 01016 

601: 50206101175 15 6. 016 ০805010 5০09. 11760 900100) 081015866 ? 

সমাধান- _ক্টিক সোডাকে সোডিয়াম কার্বনেটে পরিণত করিবার বিক্রিয়ার 

সমীকরণ-__ 

290 + 0002 25 ৪9008 + 1350) 

2১040 গ্রাম 44 গ্রাম | 

80 গ্রাম ক্টিক লোডার প্রয়োজন 44 গ্রাম কার্বন ভাই-অক্মাইড, 

15 গ্রাম কাঁস্টক সোৌভার প্রয়োজন +-০-১ বা 8:25 গ্রাম কার্বন ডাই- 

অক্মাইভ। 



সরল রাসায়ানক গণনা 34]. 

কার্বন' ডাই-অক্মাইড উতৎপক্নের বিক্রিয়ার সমীকরণ-_ 

৪508005 + গ্রলুতে _:08015 4 850 4005 
্ 100 গ্রাম 44 গ্রাম 

44 গ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইভ উৎপন্ন হয় 100 গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট হইতে, 

8:25 গ্রাম কার্বন ডাই-অক্মাইভ উৎপন্ন হয় ঠা 8:25 বা 1875 গ্রাম 

ক্যালসিয়াম কার্বনেট হইতে । 

নির্ণেয় ওজন 5185 গ্রাম, উত্তর। 

প্রথম সমীকরণ অন্থসারে, 2 গ্রাম-অণু ৪0771 গ্রাম-অণু 00 
ছিতীয় সমীকরণ অনুসারে, 1 গ্রাম-অথু 08008 51 গ্রাম-অণু 00১ 

2 গ্রাম-অণু ৪0071. গ্রাম-অণু 08003 

বা, 2১40 গ্রাম ৪০7 ল 100 গ্রাম 09009 

100 ১15 

2১৫40 

-  উদ্দাহরণ 4 12 গ্রাম পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডকে সম্পূর্ণরূপে ক্লোরেট ও 

ক্লোরাইডের মিশ্রণে পরিণত করিতে যত ক্লোরিন প্রয়োজন তাহ! উৎপাদন করিতে 

কি পরিমাণ পাঁইরোলুসাইট এবং কি পরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ লাগিবে ? 

পাইরোলুসাইটে শতকর! 80 ভাগ 1105 আছে এবং হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডে 

শতকবা 33 ভাগ 201 আছে। 

০ 1000) [05109105166 (০01062110176 80904611705 ) 2100 100৬ 

1770101) 19000191011 2010 (33% ) 111 06 15001760 00 01:0৫002 

160239815 21000011602 01310111076 101 ০00৮০100512 £191705 01 70008991701 

11501095106 50180196615 1060 00106 2190. 00101106 ? 

" 'জমাধান--ক্লোরেট ও ক্লোরাইড উৎপাদনের বিক্রিয়ার সমীকরণ-_ 

30], + 6107 ₹ 50] + 00105 + 3750-0) 
32355) 639+16+1) 
ব। 3৮7] গ্রাম ০১56 গ্রাম 

6১56 গ্রাম £€0753-এর সহিত বিক্রিয়ার জন্য ক্লোরিন প্রয়োজন 3 % 71 গ্রাম, 

15 গ্রাম 20172 --18"75 গ্রাম 0৪060)9 
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12 গ্রাম 7:077-এর সহিত বিক্রিয়ার জন্ত ক্লোরিন প্রয়োজন ৭ শ১০£ 

গ্রাম । ক্লোরিন উৎপাগনের বিক্রিয়ার সমীকরণ__ ৃ্ 

1100) -ঁ 470] চে 1৬00] পু ৮ 21750) - 0015 হি র6 (11.] 

(55+2১16) 4(11+35:5) 28355 

বা৪গ গ্রাম 4১365 গ্রাম 71. গ্রাম 
71 গ্রাম ক্লোরিন উৎপাদনের জন্য 241,05১ প্রয়োজন 87 গ্রাম এবং 50] 

প্রয়োজন 4 * 365 গ্রাম, 

১১5 গ্রাম ক্লোরিন উৎপাদনের জন্য 705 প্রয়োজন 

37112. গ্রাম এবং ভিত প্রয়োজন 4536543৯112 গাম 
11০0, ওজন 3১5718512 গ্ামল932 গ্রাম, 

এবং [0-এর ওজন - ৮:9৮ 56৮42 গ্রামল1564 গ্রাম। ০ 

1৬01)005 এবং [70]-এর ওজন নিয়রূপেও হিসাব করা যায় £ 

() সমীকরণ অন্সারে, 6 গ্রাম-অধু 707্র-এর জন্য 3 গ্রাম-অণু ক্লোরিন 
প্রয়োজন । 

স্থতরাং (1) নং সমীকরণকে 3 দ্বার! গণ করিয়া, 

31105 + 1270] 7 31015 + 6750 + 3015--087) 
আবার, 30015 + 61005 5 5720 +0010)54+37750)...৫) 

এই সমীকরণ ছুইটি হইতে দেখ! যায় যে, 6 গ্রাম-অণু 70ন-এর সহিত বিক্রিয্নার 
জন্ত 3 গ্রাম-অণু ক্লোরিন প্রয়োজন এবং 3 গ্রাম-অণু ক্লোরিন উৎপাদনের জন্য 3 
গ্রাম-অণু 71005 এবং 12 গ্রাম-অণু 780] প্রয়োজন । হৃতরাং, 

€ গ্রাম-অণু 07729 গ্রাম-অধু ক্লোরিনহ্ুও গ্রাম-অণু ?00009 এবং 
12 গ্রাম-অণু 807 

6১56 গ্রাম 80738? গ্রাম /05 এবং 12 % 365 গ্রাম 01. 
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12 গ্রাম ₹07-3 ৮87৮2 ব| 9-32 গ্রাম 2000 . এবং 
6১56 

12১365৯12 12065৮2শ্বাম লে বা 1564 গ্রাম চে 

এখন, 8০ গ্রাম 14005 আছে 100 গ্রাম পাইরোলুসাইটে, 

938 গ্রাম 21505 আছে 1905/5:বা 1165 গ্রাম পাইরোলুসাইটে | 

আবার, 33 গ্রাম 0] আছে 100 গ্রাম প্রদত্ত হাহিড্রোক্লোরিক আযাসিভে, 

1564 গ্রাম [01 আছে পিপি বা 474 গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক 

নির্ণেয় পাইরোলুসাইটের ওজন- 1165 গ্রাম, এবং 

হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের ওজন- 47-4 গ্রাম, উত্তর । 

উদ্দাহুরণ 5. সোডিয়াম ক্লোরাইড ও পটাসিয়াম ক্লোরাইড্ডের একটি মিশ্রণের 
1'5 গ্রাম গাঢ় সালফিউরিক অআ্যাসিডের সহিত তীব্র উত্তপ্ত করা হইল। উৎপন্ন 
সালফেট লবণের মিশ্রণের ওজন 1798 গ্রাম হইলে মিশ্রণের সংযুতি কি? 

115 6, 0৫ ৪. 0016016 0: 50010100 012101106 2180. 00699511777) 011101106 

15 96:0186]15 1768650 চ/10 ০০00০. 50101010 2010. 2190. 0১০ 125011008 

[01%0016 0:£ 521017595 ড/০12175 1798 £. ৬1396 15 006 00009051010 ০ 

[0170 1010016 ? 

সমাধান- বিক্রিয়ার সমীকরণ নিম়রূপ-_ 

এ 

বা, 

23909 4 [75904 ৪25 ০2১০ 12700 

9(234-35'5) 2১23473274৯ 16 

117 বা, 142 

2109 + [75904 5 250 12504 

2(394-355) 2১639132174 16 

149 বা, 174 

মনে কর, মিশ্রণে এ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে। সুতরাং পটাসিয়াম 

ক্লোরাইডের পরিমাণ, (15--%) গ্রাম । 

11দ গ্রাম ৪! হইতে ৪2504 পাওয়। যায় 142 গ্রাম, 
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1422 
1] গ্রাম | 

সেইরূপ, (1+5--%) গ্রাম 01 হইতে 590, পাওয়া যায়, 

174১ (115- 2 
149 

কিন্তু উৎপন্ন ৪2904 এবং 7:৪50+-এর ওজন 1798 গ্রাম । 

14271740157 92)._7. 
177 149--179 

বা, 149৮1421117 ৮ 1741115- ৯)-117 * 149 ৮ 11798 

বা, 251] 

স্থতবাঃ ট্ব৪0-এর পরিমাণ-51 গ্রাম; 

এবং চ01-এর পবিমাণ- (15-11-0+5 গ্রাম । 

মিশ্রণে ?3401-এর শতকরা পরিমাণ 1 বা 6667 

* গ্রাম তো হইতে ৪590 পাওয়া যায় 

গ্রাম। 

এবং 701-এর শতকরা পরিমাণ 02১8 বা 33 33, উত্তর। 

উদ্ধাহরণ 6. একটি নমুনার হাইড্রোকলোরিক আযাসিডের ( আপেক্ষিক গুরুত্ব 155) 
মাতা নির্ণয় কবিবার জন্য এই আযাসিডেব 10 ০০, লইয়। 75 গ্রাম ক্যালসিয়াম 

কার্বনেটের সহিত মিশান হইল। বিক্রিয়! শেষে দেখা গেল যে 2664 গ্রাম 
ক্যালসিয়াম কার্ধনেট অদ্রবীভূত আছে। এ আ্যাসিডেব নমুনায় ওজন হিসাবে 
হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের মাত্রা নির্ণয় কর। 

[7 01067 60 00021710170 6109 50062667012, 5810015০৫70] ০01 

30201902715 155, 10 0.০. 0£ 000 8০010 ৮৮০16 18161, 2120 20060 1০ 

756. 0: ০8101017 0215010966 41661 21] 006 16800070 068360) 2654 £. 

0£ ০8101710 02170010806 7216 1660 00015501500. 021001966 01১০ 1১০1০280986 

5৮ »615100 0: 105 010901101010 8010 1 00252101016 01 00০ 8০10. 

[ 10720 7/ 2001 

সমাধান-_ 

10 ০.০. হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের ওজন_51'55 ১10-515.5 গ্রাম । 

বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত 0800৪-এর ওজন -%:5-- 26647 4836 গ্রাম । 
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বিক্রিয়ার সমীকরণ-_ 
08005 + 2701 -5 08015 + 50 + 005 

100 গ্রাম 2১৫ 365 গ্রাম 
100 গ্রাম 0৪009৪-এর জন্য প্রয়োজন 2১365 গ্রাম 7501 

4836 গ্রাম 0৪00,-এর জন্ত লুণ্রে প্রয়োজন 2৮0১: 

বা 353 গ্রাম ন্ল০। 

স্বতরাং নমুনার 10 ০.০. বাঁ 155 গ্রাম আযাসিভে বিশুদ্ধ 1701 আছে 353 গ্রাম । 
353%100 তি ব! 2277 গ্রাম । নমুনার 100 গ্রাম আসিডে বিশুদ্ধ [01-- 

ওজন হিসাবে মাত্র! ₹2277%, উত্তর । 

উদ্বাহরণ %. একটি ঘরের বায়ুর কার্বন ডাই-অক্মাইডের পরিমাণ স্থির করিবার জন্ত 
1550 তাপমাত্রায় ও 250 [27. চাপে এঁ ঘরের 100 লিটার বায়ু ক্টিক পটাস দ্রবণের 

ভিতর দিয়! প্রবাহিত করা হইল। ইহার ফলে পটাসের 10 গ্রাম ওজন বৃদ্ধি হইল। 

এঁ ঘরের বাযুতে ওজন হিসাবে কার্ধন ডাই-অক্াইডের মাত্র স্থির কর। 
[ বায়ুর ঘনত্ব 78-10-5144 1 

710০ 81 17 8 10010. 23 (55690. 001 ০2002 010য%106 05 01:851106 

100 11095 04 16 26 1550 2150750 হ000, 0010051) 52050610 00909919, 706 

17015850 11) 9০101) 01 006 000951) 95 110 £. 02107019260 002 1901:0217686 

05 ০16) 02 0054 10 076 911 01 006 10000, 1001091 01 81] 

(77-1)-]4 4 [12. ৩. 12217. 21966 0017, ) ] 

সমাধান- প্রমাণ অবস্থায় এ বায়ুর আয়তন ৬ লিটার হইলে, 

৬৮76091090৮ 750 
শন পপ স্পট শিট 

273 288 

100 750 * 273_ ১২. বা ৬-- ল্টত--9354 লিটার। 

প্রমাণ অবস্থায় 1 লিটার বায়ুর ওজন-বায়ুর ঘনত্ব (77751 )১0:০9 গ্রাম 

--144১0'09- 1296 গ্রাম। 

প্রমাণ অবস্থায় 93:54 লিটার বায়ুর ওজন-93+54১ 1296 গ্রাম 
- 121228 গ্রাম । 



346 রসায়ন--দ্বিতীয় খণ্ড 

121228 গ্রাম বায়ুর কার্বন ভাই-অক্সাইভ কম্স্টক পটাঁস দ্বারা শোষিত হইয়াছে । 

আবার, কম্টিক পটাসের ওজন বৃদ্ধি এঁ পরিমাণ বায়ুর মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের 
পরিমাণ _ 10 গ্রাম । 

121'228 গ্রাম বাষুতে কার্বন ভাই-অক্লাইডের পরিমাণ--10 গ্রাম 

100 গ্রাম বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণস-:7)9১-0824 

গ্রাম। 

ঘরের বায়ুতে ওজন হিসাবে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা _0:824%। 
নিয়ে কয়েকটি মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব আসন্ন মানে দেওয়। হইল। 

অন্রূপ উল্লেখ না থাকিলে পরবর্তী গণনার কার্ষে পারমাণবিক গুরুত্বের এই মান 
ব্যবহাঁর কধিবে। 

মৌলের পারমাণবিক মৌলের পারমাণবিক 
সঙ্কেত গুরুত্ব সঙ্কেত গুরুত্ব 
ল 1 1] 95 

[7 4 6 56 

11 7 ০ 635 

০ 14 22) 65'3 

€) 169 4৯5 75 

রর 19 8 ১০ -- 
ও 23 4৯5 108 

1 24 0৫ 112 

4৯] 27 ৬৪ 1719 

51 28 ] 127 

2 3]. 38 137 

ঙ 32 ০ 195 

0 355 এ 197 

তু 39 5 200 

6৪ 40 ৮০৮ 207 

০1 52 7৪ 226 
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অনুশীলনী 12 () 

1. 19 গ্রাম বিশুদ্ধ সালফিউরিক আযাসিভ () অল্প তাপমাত্রায় এবং (1) উচ্চ 
তাপমাত্রায় কত ওজনের সাধারণ লবণ বিযোজিত করিবে? 

1. ৬1296 ড2121)0 01 ০000103017, 5216 111] 10 £110 08 10015 51010111110 

৪০10. ৫9001001052 2 (1) 1009001765 (6]00১212016 2100 (11) 2. 10181) 

62019219012 ? | £৯15, (1) 597 £. (11) 1094 £] 

2. ছুই লিটার সমুদ্রের জলে যে পরিমাণ সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে তাহাকে 
সম্পূর্ণরূপে সোডিয়াম সালফেটে পরিণত করিতে কত ওজনের সালফিউরিক আ্যাসিভ 
প্রয়োজন ? অমুদ্রের জলে ওজন হিসাবে শতকরা 3:42 ভাগ সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে 
এবং সমুদ্র-জলের ঘনত্ব 1041 

2, 186 6121)0 06 50101700010 2017 আ০0্]] 16 75001150 €০ 

০0116 006 59010] ০101010106 0000 2 11025 0 968-৮/221, 0012010120615 

1760 500100177 50110179062 9০8-৮72021 001062105 342 021 02190 ৮5 

ড2161)6 01 500100) 013101100 2100. 165 061)9105 19 104. 

[ £১117179090 [7027 0559 58 €. ] 

3, 107 গ্রাম আযামোনিয়াম ক্লোরাইড হইতে যে আযামোনিয়! পাওয়া যায় তাহা 
প্রশমিত করিতে কত গ্রাম সালফিউরিক আযাসিভ লাগিবে ? 

3, [০ 10001) 50211010110 2010 ০91৭. 70612000160. €0 17600921156 

[110 21101001019, 01900102001 107 6, 01 2017)0191000 01810911002 

[£৯05৪. 98 £ু.] 

4. 49 গ্রাম পটাসিয়াম ক্লোরেট হইতে ষে পরিমাণ অকিিজেন পাওয়া যায় তাহ। 
কত গ্রাম লেড নাইট্রেট উত্তপ্ত করিলে পাওয়া যাইবে ? 

4, [70০ 01101 1280. 07108659100]. 02102906060 51910 25 12001) 

03০০) 29 ০1110. 172 00021002010 49 £৪10 06 00698558010 011012 ? 
[4175, 3972 6.] 

[ সঙ্কেত £ 20105 লন 2001 + 305 1 হান () 
20003)5 ₹ 2950 + 405 + 05 

বা, 6০95(0308)5 _ল 6200 + 12095 + 302 ১ (11) 

রে 2 গ্রাম-অণু 8010৪ ক 6 গ্রাম-অণু 2৮03) 

বা, 2১৯1225 গ্রাম 80105 2 6%331 গ্রাম 25(05)5 

রী 49 গ্রাম 8010928 25 ?71 
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5. 5 গ্রাম কপার দ্রবীভূত করিতে যে নাইন্রিক আযাসিড প্রয়োজন তাহা! 

ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত করিতে কত পটাসিয়াম নাইট্রেট প্রয়োজন ? | 
5. [0৬ 1000 00025510110 110566 আঅ1]] 02150016000 0160916 

51195016100 11000 2010. 10 009 19100186015 60 015501০ 5 £. 0৫ ০0102০1? 

[ 05. 3181. 5. ] 

6. 5 গ্রাম শুষ্ক সোডিয়াম বাই-কারনেট উত্তপ্ত করিয়া কত গ্রাম শুফ সোডিয়াম 

কার্বনেট পাওয়া যায় ? 

6. 1707 1081) 51875 0: 015 5001721)) 58110017802 081) 102 0106811060 

55106861076 5 £. 0৫6 2 50901000 10108001091 ? [ 05. 3115 5. ] 

7. 10 গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডকে সোডিয়াম কার্বনেটে পরিণত করিতে যে 
কার্বন ডাই-ত্বাক্সাইড প্রয়োজন তাহা উৎপাদনের জন্য কি পরিমাণ ক্যালসিয়াম 

কারনেটকে তীব্র উত্তপ্ত করিতে হইবে? 
7, 0910019766 006 18106 0৫ 08101010 08100017906 71811) 517001070০0 

801010815 176860. 10 70109000025 91191010106 0200010 010য106 00: 00০ 

5017৮215101) 01 10 €. 0: ৪০9411010 1)%01:050106 11760 50৫17017) 081100902. 

| 4১5. 1215 £€. ] 

১. জম পরিমাণে মিশ্রিত সোডিয়াম কাবনেট ও সোডিয়াম বাই-কাবনেটের একটি 
মিশ্রণের 10 গ্রাম লইয়া উত্তপ্ত কর! হইল, যতক্ষণ ওজনের আর হাস না হয়। কি 

পরিমাণ কার্বন ভাই-অক্সাইড নিগতি হয়? 
8. 106. 0 52. 1771500120৫ 90৫1017 02100125965 2100 5০010] 

0109110010906 20 ০0021 01000161005 05 %/2151)0 15 17626650. 01011 00616 15 

100 10016 1055 11) ০1816. ৬৬17916 61806 0 08001) 010য%106 15 

€৮০150 ? 

| £175. 1309 £.] 

9. ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের একটি মিশ্রণের 184 গ্রাম 
লইয়1 তীব্র উত্তপ্ত কর! হইল, যতক্ষণ ইহার ওজনের আর হ্রাস না হয়। অবশেষের 
ওজন 0:96 গ্রাম। মিশ্রণের শতকর৷ সংযুতি নির্ণয় কর। 

9. 1:84 5. 068 [1য0 06 09101070 ০801029:6 810'17190176510]) 

০8150920865 206 50006]5 10658060 01100 00151 1095 11) ০151) 99165 

01405. 10106 1551006 »7218195 096 €. 091001266 ৮10০ 72109171860 

000019051010]2 01 006 10156016. ণ 

[ £5, 0200)75554135%, ৭1600)3 2 4565% ] 
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10. কপার নাইট্রেট কেলাসের [04(030৪)5, 3750] যে ওজনে 2] গ্রাম 
নাইট্রোজেন আছে তাহাতে কত গ্রাম কপার থাকিবে? 

10. 73071000101) ০01000] 19 02521) 17 0186 20901019006 50191901 

[01096 0:550815 [08(099)5, 3750 ] ৬0101) 50105105215. ০0৫ 

110:0221) ? ৃ | £25, 47625 £. ] 

1]. ] কিলোগ্রাম বিশুদ্ধ আয়রন পাইরাইটিস (৮০9১) হইতে কত কিলোগ্রাম 
বিশুদ্ধ 7230 পাওয়া যায়? বিক্রিয়াগুলি নিম্ন সমীকরণ অনুসারে ঘটে। 

11,170 002) 10110679709 ০৫6 0815 7590) ০০৪10 7০ 000211760. 
17000 012 1110951910৫ 0000 11012 5110650529০), 0100 1690010189 ০0০০0৫1 

৪5 10110৬5 : 

সমীকরণ (০0096102)-- 

47০১৪111095 -৯ 25503 +8১0)১ 

2১0)১+095 -৯ 2১03 

'১০)৪4+1750 -৯ 77290)4 | 4১05 163 ৮£. ] 

12, ইলেকট্রিক চুলীতে কার্বন ও বালির সহিত কত ওজনের 0৪25(6 094) 

উত্তপ্ত করিলে 1000 কিলোগ্রাম ফস্ফরাঁস পাওয়া যাইবে ? 

12 [0৮৮ 20001) 0950504)2 10096 0০ 1628650 7161) ০2102 21) 

5210 110 2 21600010 [0107200 0017781০ 1000 156. ০৫ 01005110105 ? 

[ £85. 5000 %£. ] 

19. একটি নমুনা সালফিউরিক আ্যাসিডের মাত্র! নির্ণয় করিবার জন্য উহার 
10 গ্রাম লইয়া জল মিশাইয়া লঘু করা হইল। এ লঘু আযাসিডের সহিত ৪ গ্রাম 

বিশুদ্ধ ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট মিশান হইল। বিক্রিয়া শেষ হইলে দেখা গেল যে 

0৪ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট অদ্রবীভূত রহিয়াছে । এ নমুনার আপিডে ওজন 

হিসাবে শতকরা! কত ভাগ 77১90: আছে? 

19, [7 00021: 60 2170 052 500210501) 0 8. 921701916 01 50101010110 2:০1 

10 £, 0৫ 16 ০1601106650 10) ৪০1: 2100. 60 01015 0110060. 5918001) 8 €. 

06 [015 03881569100) 0810010206 ০6 90460. ৬৬1১2 ৪11 002 25206102 
1190 569990১ 16 ৪5 1000 0026 08 6. 01 17009617051012 08210010816 

12177810560 12019501520, 091091805 €1১০ 021:5600952 ০0৫17729004 170 006 

£1৮2] 521)1010. | £175, 84% ] 

14. 4:35 গ্রাম ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্মাইডকে অতিরিক্ত গাঁ হাইড্রোক্লেরিক 
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আযাসিডের সহিত উত্তপ্ত কর! হইল এবং নির্গত ক্লোরিনকে পটাপিয়াম আয়োডাইড 
ব্রবণের মধ্যে প্রবাহিত কর! হইল । কি পরিমাণ আয়োডিন নির্গত হয়? 

14. 435 &. 0£ 03818817656 0103010527০ 1)598090. 1010 2555 ০ 

০010. 19501001)10110 2010. 110০ ০৮০1৬০0 01010111)5 15 08532011800 

00689510100) 100106 5010 0010. ড1)80.5৮72151)6 04 1901)6 19 11092190902 

্ [885 12৭ 6. 
15. একটি রূপার মুদ্রার 1164 গ্রাম নাইদ্রিক আযাসিভে দ্রবীভূত করিয়া এ ভ্রবণে 

সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগ করিয়া! সমস্ত রূপাকে সিলভার ক্লোরাইডরূপে অবঃক্ষিপ্ত 

করা হইল। সিলভার ক্লোরাইডের অধঃক্ষেপের ওজন 144 গ্রাম। এ মুদ্রায় রূপার 
শতকরা মাত্রা নির্ণয় কর। 

15,1177164  £,:0£ 2 511৮2 0017) 15 0159010 1 010710 8.010. 89 

80:01776 500100 019101100 €0 015 90108010107. 610০ ড1)01০ ০৫ 51151 15 

01601010906 23 51156] ০19101106. 10102 70120101690 0: 511৮1 01101706 

/০181)5 144 6, 10962100017)6 0106 7027:02170852 01 51152] 11) 002 ০011, 

[ £05. 93% ] 

16. 29 কস্টিক সোডার শীতল ও লঘু [ভ্রবণে ক্লোরিন পরিচালন! করিলে যে 
প্রধান পদ্ার্থটি উৎপন্ন হয় তাহার ওজন নির্ণয় কর। 

16. 08৪10018665 0১০ 0১2 ড7০151)0 0৫ 0002 00161 0:00 01060211900 05 

79591018 0০111021756 1060 ৪. 01186 800. ০01 50100101204 ০8705010 508 

০0162110115 29 £, 0£ জটিল, [ 051].1. 9০.7 £05. 27 গ্রাম ৪0001 

17. ধাতব জিঙ্কের একটি নমুনায় 'জিঙ্ক অক্সাইড মিশ্রিত আছে। ] গ্রাম এ 
নমুনার জিঙ্কের সহিত লঘু আযাসিডের বিক্রিয়ায় 0:026 গ্রাম হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। 

এ নমুনায় বিশুদ্ধ জিন্কের শতকরা মাত্রা! কত ? 
17. 1£ ০৫ 80901271006 17706091110 2100) 50105910106 2100 02005, 

8৪৮৩ 010 00520106110 101) 01102 2010. 0026 £ ০0৫ 1)5 10821). ৬1080 15 

0৩ 02152176566 0: 07812211011 006 50201020017 ? | 4105. 8489% এ] 

18. 4 গ্রাম সালফার এবং 1 গ্রাম কার্বনকে পৃথকভাবে অতিরিজ্ত গা 

চ755054 দ্বার উত্তপ্ত কর! হইল । নির্গত সালফার ডাই-অক্মাইডের ওজনের অনুপাত 
নির্ণয় কর। 
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ঢ 

18, ]. £, 620) 0 521101)01 2120. 0810012 19 52108120215 112866৫ ৮5101) 
55555 0 90000872590. ঢা 002 1850010£ 00৩ 6121765 06 58101) 
010%106 71:90০%৭. [ £৯05, 9:16 ] 
"19, ] গ্রাম আয়রনকে ফেরিক ক্লোরাইডে পরিণত করিয়া জলে দ্রবীভূত কর! 
হইল। এই ফেরিক ক্লৌরাইডকে সম্পূর্ণ্ূপে ফেরাস ক্লোরাইডে বিজারিত করিতে 
কত গ্রাম সালফার ভাই-অক্সাইভ প্রয়োজন ? 

19. 4 &, 0£ 1107 15 ০00%6-020 1760 121770 017101106 210 (2০ 
01001000615 419501৮0 11) 20০ 170 10815 £1:917)9 0£ 50101)01 
10106 816. 12001060. 60 1:5011০2 0015 [000 012101105 ০070190615 
11809 1217:005 01)191106 ? [ /১105, 0571 5, ] 

11. সমীকরণের সাহায্যে ওজন ও আয়তন সংক্রান্ত গণন। 
(1) বাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশিত বিক্রিয়াগুলি প্রমাণ অবস্থায় 

(বি. 7) অর্থাৎ ০০ সেন্টিগ্রেডে এবং 60 মিলিমিটার চাপে ঘটে বলিয়! 
ধরা হয়। 

(2) প্রমাণ অবস্থায় এক গ্রাম-অণু গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন 224 লিটার । 
(3) গ্যাসের প্রক্কত আয়তন লিটাবে বা ০.০.-তে প্রকাশ হয়। 

(৫) ই ৫ এই সমীকরণের সাহায্যে কোন পরিমাণ গ্যাসের 
খু 

আয়তনকে এক অবস্থা হইতে অপর কোন এক অবস্থায় পরিবতিত কর! হয়। 
(5) প্রমাণ অবস্থায় ] লিটার হাইড্রোজেনের ওজন-50:089 গ্রাম । 

নিম্নের সমীকরণ দুইটি লক্ষ্য কর-_ 
(৪) 2752 ৮ 0৪ - 2750 (ট্রীম) 

202৮1) গ্রাম (2৮16) গ্রাম 2(2 ৮ 441৮ 19) গ্রাম 

বাঃ 2 গ্রামঅণু 1 গ্রাম-অণু 2 গ্রাম-অণু 

বা, .2 ১224 লিটার 22 4 লিটার 2 ১৮224 লিটার 

(প্রমাণ অবস্থায়) 

কারণ প্রমাণ অবস্থায় এক গ্রাম-অণু গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন 224 লিটার । 

এই আায়তনকে ] ধরিয়া তুলনামূলকভাবে নিম্নরূপে আয়তন প্রকাশ কর| যায়__ 
29 + 05 :7_₹ গুলু [্রীম) 

2 আয়তন 1 আয়তন 2 আয়তন 
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৫) ও + 05-75-9০05 

32 গ্রাম 32 গ্রাম 64 গ্রাম 

32 গ্রাম 224 লিটার 224 লিটার (প্রমাণ অবস্থায়) 

উদ্দাহরণ 1. 30 গ্রাম অআ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সহিত অতিরিক্ত 
চুন মিশাইয়! উত্তপ্ত করিলে প্রমাণ অবস্থায় কত আয়তন আযামোনিয়। গ্যাস উৎপন্ন 

হইবে ? 
৬1720 ০100106 01 21701790018, 95 8 টব... 0. 11] ০০ 1010090 05 

1109:01755 30 £:909 01 81000101000 011101106 ভা161) 25095 01 11176 ? 

সমাধান _আযামোনিয়! গ্যাস উৎপন্ের বিক্রিয়ার সমীকরণ, 

2াব,01 7 080 225 0900157117756) + 2775 

2 গ্রামঅণু 2 গ্রাম-অণু 

বা, 2(01444১14355) গ্রাম বা, 2১224 লিটার 

বা, 2553 গ্রাম প্রমাণ অবস্থায় 

25535 গ্রাম আযামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করে 2224 লিটার 

আমোনিয়। গ্যাস (প্রমাণ অবস্থায় ), 

30 গ্রাম আমোনিয়াম ক্রোরাইভ উত্পন্ন করে £ ৭ ব৷ 

12:56 লিটার আযামোনিয। গাস (প্রমাণ অবস্থায়) 
প্রমাণ অবস্থায় নির্ণেয় আয়তন - 1256 লিটার, উত্তর । 

উদ্দাহরণ 2. কত ওজনের ক্যালসিয়াম কার্বনেট লঘু হাইড্রোক্লোরিক আপি 
ভ্রবীভূত করিলে প্রমাঁণ অবস্থায় 10 লিটার কার্বন ডাই-অক্মাইড নির্গত হয়? 

৬1720 110 0: ০2101010) ০8110070865 15 00 2 019501৮20. 11) 011. 

1)5010901010110 9০10 609 19100000910 11665 01 ০811900 010%109 2 বং শু, 0? 

জমাধান--বিক্রিয়ার সমীকরণ, 

09005 + 250] 7 080154+7504+005 
1 গ্রাম-অণু 1 গ্রাম-অণু 

বা॥ (40+12+-3 ৯ 16) গ্রাম 224 লিটার 

বা, 100 গ্রাম (প্রমাণ অবস্থায়) 
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প্রমাণ অবস্থায় 224 লিটার কার্বন ভাই-অক্সাইড প্রস্তুতির জন্ত ক্যালসিয়াম 
কার্বনেট প্রয়োজন 100 গ্রাম, 

. প্রমাথ অবস্থায় 10 লিটাব কার্বন ডাই-অক্মাইভ প্রস্ততির জন্ত ক্যালসিয়াম 
100 ৮ 10 

2214 

নির্ণেয় ওজন - 4464 গ্রাম, উত্তর । 

উদাহরণ 9. লঘু সালফিউরিক আযাসিডে 1634 গ্রাম জিঙ্ক ত্রবীভৃক্ভ 
করিলে 12০ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এব” 750 মিলিমিটার চাপে কত আয়তনের 

হাইড্রোজেন নির্গত হয়? 
৬1786 ৮০010002০01 17501095217) 17022508120 20 1250 2170 750 1207 

[7016555116 15 ০৮০1৮০০ 75% 01590151105 1634 £ 01 2100 11) 0110 80211010010 

2010 ? 

সমাধান--বক্রিয়ার সমীকবণ, 

কাধনেট প্রয়োজন ব। 4464 গ্রাম । 

204 [75904 - 220১0) ++ [হি 

1 গ্রাম-পরমাণু ? গ্রাম-অণু 

6538 গ্রাম 224 লিটার 

( প্রমাণ অবস্থায় ) 

65:38 গ্রাম জিঙ্ক আযাসিড হইতে নির্গত করে 224 লিটার হাইড্রোজেন 

( প্রমাণ অবস্থায় ) 

1:634 গ্রাম জিঙ্ক আিড হইতে নির্গত করে রি বা 0:56 

লিটার হাইড্রোজেন ( প্রমাঁণ অবস্থায় )। 

মনে কর, প্রমাণ অবস্থায় 05০ লিটারেব আয়তন 12০ সেন্টিগ্রেডে এব" 750 40 

চাপে ৬ লিটাঁব। 

750১৬ _760 ১৮056 
হতরাং 72715273 হও 

া 750 ১৬ "০0 * 056 

285. 23 

760 ৮056 ৮2851. 

, নির্ণেয় আয়তন 05923 লিটার, উত্তর । 

23 (২য় খণ্ড) 
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উদ্দাহরণ 4. 27০ সেট্টিগ্রেডে এবং 150 মিলিমিটার চাপে 304 লিটার অকিজেন 
উৎপন্ন করিতে ষে পটাসিয়াম ক্লোরেট উত্তপ্ত করিতে হইবে তাহার ওজন নিয় কর। 

কত ওজনের পটাসিয়াম ক্লোরাইড গঠিত হইবে? 
05910711902 006 আ০151)6 01 70085511007 ০12101266 1010) 010 116216111 

711] 11021206304 11655 0৫ 05212 86 270 50750 10900. 0:595016, 

[2. 5. 22217) 1960] 

[70০৬1001101 19068391001) 01)101:100 11] 102 10107060 ? 

সমাধান 

মনে কর, 27০0 এবং 750 100৮ বায়ুচাপে 304 লিটার অক্সিজেনের প্রমাণ অবস্থায় 

আয়তন ৬ 'লিটার। 

7690 ৮৬ ০750১ 304 বা, 760৮৬ 150 * 3:04 

২ গুপ্ত» 23127 2প9 500 

750 ১৯ 3:04 ১23 
বা, চা -- 6১ হটট -£' 73 লিটার 1 

21008 সত 200] ্ 305 

2 গ্রাম-অণু 2 গ্রাম-অণু ও গ্রাম-অণু 

20394355143 ৯16) 2(394-355) 3৮224 লিটার 

বা 21225 গ্রাম বা 2১745 গ্রাম (প্রমাণ অবস্থায় ) 

প্রমাণ অবস্থায় 3১224 লিটার অক্সিজেন উৎপন্ন হয় 2১ 1225 গ্রাম পটাসিয়াম 

ক্লোরেট হইতে, 
প্রমাণ অবস্থায় 23 লিটার অক্সিজেন উৎপন্ন হয় 

2৯22 ব! 9953 গ্রাম পটাসিয়াম ক্লোরেট হইতে । 

2১12215 গ্রাম পটাসিয়াম ক্লোরেট হইতে পটাসিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয় 

2১745 গ্রাম, 

9'953 গ্রাম পটাসিয়াম ক্লোরেট হইতে পটাসিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয় 
2১745 9953 তিন খা 61053 গ্রাম । 

ক্থৃতরাং পটাসিয়াম ক্লোরেটের ওজন_5 9953 গ্রাম, এবং পটাসিয়াম ক্লোরাইডের 
জন .০6:053 গ্রাম, উত্তর 1 
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 উদ্দাহরণ 5. একটি লবণের শতকর সংযুতি নিম্নরূপ । উহার সরলতম সন্কেত 

নির্ণয় কর, 
. এ 2738, 75119, 01429, 0-55740 

.এই লবণটির 2 গ্রাম পরিমাণ লইয়া তীব্র উত্তপ্ত কর! হইল। 27০ সেন্টিগ্রেডে 
এবং "60 মিলিমিটার চাপে কত আয়তনের কার্ধন ডাঁই-অক্সাইড নির্গত হয়? অবশিষ্ট 
কঠিন পদার্থের ওজন কত ? 

4 5816 1095 00০ 001109৬1108 061০6170850 ০0107909160. 0 1 

5112011950 1011770]9, 

19০-27'38, 77-51]19, 01429, 0-5740 

21 £াঝোত। 0৫6 00155981615 30:008]5 1769060. ৬1190 15 017০,910036 

0৫ 0211002 0105106 6%০1০0 2৮ 27০0 2100. 790 10200. 19533015) 210 0108 

5 01002 51816 01 0006 50110 1551906 ? [ চল, 5. ঢযনে0,১ 1965 ] 

সমাধান- পরমাণু সংখ্যার অনুপাতে 

৪2৮52713823 219 
ল্য 25 0119 7 125 219 

0 725 1429 7 32 2 119 
0 5740 16 হত 359 

ক্ুত্রতম সংখ্য। দ্বার! ভাগ করিয়া 

বর _ 119 -- 1197]. 
চু _:1+9 1197] 
0:- 1119 - 11975] 
(0 55 3159 119 25 ও 

সুতরাং পরমাণু সংখ্যার ন্থপাত, টব: ল 200০1212133 

অতএব, যৌগটির সরলতম সঙ্কেত _ [57005. ঘৌগ্টটির আণবিক গুরুত্ব 

দেওয়া নাই; সরলতম সন্ধেতকেই আণবিক সঙ্কেতরূপে ধরা হইয়াছে। 

এই লবণকে উত্তপ্ত করিলে নিম়রপ বিক্রিয়া! ঘটে। 
2ব77005 - ৪5005 + 75909 + 008 

2 গ্রাম-অণু 1 গ্রাম-অণু 1 গ্রাম-অণু 

বা 284 গ্রাম 106 গ্রাম 224 লিটার 
প্রমাণ অবস্থায় .. 
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2৯84 গ্রাম ৪1505 হইতে 005 উৎপন্ন হয় 22:4 লিটার (প্রমাপ অবস্থায়) 

2] গ্রাম ৪7005 হইতে 00৯ উৎপন্ন হয় রি বা 0 2 লিটার 

(প্রমাণ অবস্থায় ) 

প্রমাণ অবস্থায় 028 লিটার 27” সেন্টিগ্রেডে এবং 760 মিলিলিটার চাপে 

৬ লিটার হইলে, 

028১760. ৬ ৯760 
273. 3009 

028৯7603007. 
বা, ৬ - -চু১%6০ 03077 লিটার 
আবার, 

2১৯84 গ্রাম ৪7005 হইতে প্রাপ্ত কঠিন অবশেষ (25005 '-এর 
ওজন 106 গ্রাম, 

*. 2"] গ্রাম ৪7005 হইতে প্রাপ্ত কঠিন অবশেষের ওজন 

106 ৮21 

2৮84 

*** কার্বন ডাই-অল্সাইডের আয়তন-503077 লিটার, এবং 
অবশিষ্ট কঠিন পদার্থের ওজন-্1325 গ্রাম, উত্তর । 

উদাহরণ 6. গাঢ় সালফিউরিক আযাসিডের সহিত কি পরিমাণ কপার উত্তপ্ত 

করিলে 27* সেট্টিগ্রেডে এবং 750 [গ, চাপে 50 ০.০. সালফার ডাই-অক্মাইড 
পাওয়। যায়? 

এ পরিমাণ সালফার ভাই-অক্লাইড পাইতে হইলে কত বিশুদ্ধ সালফার বায়ুতে 

পোড়ান দরকার ? 

৬/1)20 ৮7০181900৫6 00000: 00056 102 1০01190 101) 000, 97210100110 

8010. 60 £1৬০ 50 ০.০. ০6 52101800 0105106 ৪6 27০0 20 750 হা, 

[01655016. [ লন, 9. ঢ.2909,8 1962 ] 

70 10001) 0016 50101)01 87001 152 600১6 20 21 60 £৫৮ 006 52106 

বা 1325 গ্রাম 1 

0110170165 01 5017010001 0105106? ূ 

সমাধান--270 এবং 750 2. চাঁপে 50 ০.০. সালফার ডাই-অল্মাই. 

গ্রমাণ অবস্থায় ৬ ০.০. হইলে, | 
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760১৬750১50 _ 7260১৬75050 
'- হরি 272 বা 23 5০ 

/- 273 ৮750 ৮50 
609 ১300 ৯449 ০.০ 

09 + 27590 2 08990, + 2740 4 905 224 লিটার 

635 গ্রাম বা! 22400 ০.০. প্রমাণ অবস্থায় 

22400 ০.০ 30) প্রস্তুতির জন্য কপার প্রয়োজন 935 গ্রাম, 

4419 ০.০. 905 প্রস্তুতির জন্য কপার প্রয়োজন ৪9৯৮৫ 

বা 01272 গ্রাম । 

আবার, 93 + 05 35 90 

3০ গ্রাম 22400 ০.০. (প্রমাণ অবস্থায়) 

22400 ০.০. 905 পাওয়া বায় 32 গ্রাম সালফার হইতে, 

?49 ০5305 পাওয়া যায় ++ বা। 0064] গ্রাম সালফার হইতে। 

.* কপারের ওজন- 01272 গ্রাম এবং সালফারের ওজন--:0.064] গ্রাম, উত্তর । 

উদ্দাহরণ 7. লেভ নাইট্রেটের একটি দ্রবণে প্রতি 100 ০.০.-তে 120 গ্রাম 

লেড নাইট্রেট আছে। এ দ্রবণের 500 ০.০. হইতে সমস্ত লেকে লেড সালফাইডবূগে 

অধ:ক্ষিপ্ত করিতে গ্রমাণ অবস্থায় কত আয়তনের হাইড্রোজেন সালফাইভ প্রয়োজন? 

& পরিমাণ হাইড্রোজেন সালফাইড কত ওজনের ফেরাস সালফাইডভ হইতে 

পাওয়া যাইবে ? 

ড/1786 01010065০0৫ 15501086 50171100, 2 562:00210. ০015010101)5, 

15 19000179060 1:501010866 1680. 501012105 ০0121196515 [000 500 ০.০, 

9: ৫, 901961012 001021011076 120 £০05 01590. 1710966 061 100 ০.০. 01 

0০ 501061012 ? 

[705 12000] 627009 9111011106 15160101060 101: 52006 005 20০৬০ 

02061 0৫ 10 01:0821) 51117017106 ? 
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সমাধান__ 
100 ০.০ দ্রবণে লেড নাইট্রেট আছে 1'20 গ্রাম, 

500 ০.০ দ্রুবণে লেভ নাইট্রেট আছে (120১5) বা 600 গ্রাম । 

7১(09)5 + 7১955 2৮9 + 205 

391 গ্রাম 224 লিটার (প্রমাণ অবস্থায় ) 

33] গ্রা লেড নাইট্রেটের জন্য 759 প্রয়োজন 224 লিটার, 

6 গ্রাম লেড নাইট্রেটের জন্ত 3: প্রয়োজন বি 6 ব! 0:406 লিটার । 

আবার, ৪5 + [১90,৮90 + চু,ও 
(558+4-92) গ্রাম 224 লিটাব 

প্রমাণ অবস্থায় 224 লিটার 759 পাঁওয়া। যায় 878 গ্রাম ছ৩ হইতে, 

878 * 0406 25 বা 1591. প্রমাণ অবস্থায় 0406 লিটার মু, পাওয়। যায় - 

গ্রাম 559 হইতে । 

[75-এর আয়তন 50406 লিটাব ব! 406 ০.০. এবং 

76১-এর ওজন 55159] গ্রাম, উত্তর। 

উদ্ধাহরণ ৪. একটি নমুনার জিঙ্কেব মধ্যে জিন্ব অক্মাইভ অবিশ্ুদ্ধিরূপে মিশ্রিত 
আছে। এঁজিজ্কের 1 গ্রাম লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডে মিশাইলে 50০ সেট্টিগ্রেডে 
এবং 755 মিলিমিটার চাপে 130 ০€. শুফ হাইড্রোজেন নির্গত হয়। এ অবিশ্ুদ্ 

জিহ্কের নমুনায় বিশুদ্ধ জিদ্কের মাত্রা নির্ণয় কর । 

1 €. 0৫ 2110 50109110106 2100 05102 25 1000011 £22 017 099006126 

10) 011066 1501901010110 2080 130 ০,০. 0৫ 05 19501098222 500 2170 
755 10000, 71259016, 081001916 002 0০102170952 01 21001] 0106 21010016 

31020110001. [70720 74210 ] 

সগ্মাধান-_ 

জিঙ্কের সহিত হহিড্রোক্লোরিক আযাসিডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত হয় 
কিন্ত জিন্ক অল্সাইডের সহিত আযাসিডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় না। 

50০0 ও 755 1020, চাঁপে 130 ০.০. হাই'ড্রোজেনের আয়তন যদ্গি প্রমাণ অবস্থায় 

৬ ০.০, হম) তৰে 
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760১৬755130 760১৬ 755 ৮130 
গুড - হওক বা ক্হন্রুচুত 

ড. বি ₹10915 ০.০. 

22) 12001 55 ঠঃে৪ছ 4 ু 

653 গ্রাম 224 লিটার ( প্রমাণ অবস্থায় ) 

প্রমাণ অবস্থায় 224 লিটার বা 22400 ০.০ হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় 653 গ্রা্ 

জিঙ্ক হইতে, 
.*. প্রমাণ অবস্থায় 10915 ০.০. হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় 

6593৯109115 নটি -- বা 03182 গ্রাম জিস্ক হইতে । 

স্থতরাং ] গ্রাম নমুনাঁর মধ্যে বিশুদ্ধ জিস্কের পরিমাণ-0'3182 গ্রাম । 

নমুনাটিতে জিম্কের শতকর! মাত্রা 0'3182% 100-53]82, উত্তর | 

উদ্দাহরণ 9. 100 ০.০ হাইড্রোজেন পার-অক্মাইডের জলীয় দ্রবণ উত্তপ্ত 
করিলে প্রমাণ অবস্থায় 4 লিটার অক্সিজেন নির্গত হয়। (1) শতকর! মাত্রা, এবং 

(7) আয়তন-মান্রা হিসাবে লইড্রৌোজেন পার-অক্মাইড দ্রবণের মাত্র! নির্ণয় কর। 

100 ০.০. ০৫ ৪1). ৪006003 5010101) ০৫105010801) 02103106১09 1১11)£ 

1০86650. 62%01৮50. 4 11665 ০: 0561) 96 2.7, 08150186005 502060) 

06 076 1)5010152 702108100 90100101010 620009 06 (৫) 0610০610986 22 

বা, 

(17) ৮010106 90061756), 

সমাধান-_ 

27,098 রর 2750 +08 

22 %37+2%16) 224 লিটার 

ব। 2৮34 গ্রাম (প্রমাণ অবস্থায়) 

গ্রমাণ অবস্থায় 224 লিটার অক্সিজেন উৎপন্ন হয় 2৯34 গ্রাম হাইড়োজেন 

পার-অক্মাইভ হইতে, 

প্রমাণ অবস্থায় 4লিটার ১, » ১ 1214 গ্রাঙ্ 

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড হইতে । 
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€ 

1214 গ্রাম হাইড্রোজেন পার-অক্সলাইভ আছে 100 ০.০ দ্রবণ, 
দ্রবণের শতকর! মাত্রা 12:14 উত্তর। 

শতকরা মাত্র! ব্যতীত হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভের জলীয় ভ্রবণকে *“আয়তন- 
মাত্রা” ( 5010106 50586 )-রূপে প্রকাশ কর! হয়। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ 

দ্রবণকে উত্তপ্ঠ করিলে কোন আয়তন হইতে প্রমাণ অবস্থায় উহার যতগুণ আয়তনের 

অক্সিজেন নির্গত হয় ভ্বণটি তত 'আয়তন-মাত্রা” বিশিষ্ট । 10 আয়তন (10-৮01137) 
হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ দ্রবণের অর্থ, এ দ্রবণের 1] আয়তন হইতে প্রমাণ অবস্থায় 
10 আয়তন অকিিজেন নির্গত হয়। দ্রবণের শতকর! মাত্রা জান! থাকিলে উহাকে 

নীচের মত আয়তন -মাত্রায় পরিণত করা যায়। 

27,05 5 গুন) + 0৯ 

6৪ গ্রাম 22400 ০.০. (প্রমাণ অবস্থায় ) 

68 গ্রাম 77505 উৎপন্ন করে 22400 ০.০. অক্সিজেন (প্রমাণ অবস্থায় ) 

1 গ্রাম ১), ১, রে বা! 3294 ০.০ অক্মিজেন। 

মনে কর, 1 গ্রাম হাইড্রোজেন পার-অক্মাইডকে জলে দ্রবীভূত করিয়! দ্রবণের 

আয়তন 100 ০.০. কর! হইল। 

সুতরাং 100 ০.০. 1% হাইড্রোজেন পার-অক্মাইভ দ্রবণ উৎপন্ন করে 3294 ০.০. 

অক্সিজেন (প্রমাণ অবস্থায় )। 

1 ০.০. 1% হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ দ্রবণ উৎপন্ন করে 3294 ০.০, 

অক্সিজেন (প্রমাণ অবস্থায় )। 

স্তরাং 1% হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড দ্রবণ _ 3294 “আর়তন-মাত্রা” বিশিষ্ট । 

1214% হাইড্রোজেন পার-অক্সা ইডের মাত্র -5 3294 ৯1214 

বা 39986 আয়তন-মাত্রাবিশিষ্ট। 

উদ্দাহরণ 10. 12:25 গ্রাম পটাসিয়াম ক্লোরেট উত্তপ্ত করিয়া যে অক্সিজেন 
পাওয়! ধায় তাহ। 5 গ্রাম বিশুদ্ধ, শুফ ও উত্তপ্ত কার্বনের উপর দিয়া গ্রবাহিত কর! হইল। 
ইহার ফলে কার্ধনের কিয়দংশ পুড়িয়! কার্বন ভাই-অন্মাইভে পরিণত হয়। 27০ 
সে্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এবং 75 সে্টিমিটার চাপে কত আয়তনের কার্বন ভাই-অক্লাইও 
উৎপর় হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট কার্বনের ওজন কত ? 



সরল রাসায়নিক গণন। 36] 

0858০) 00651560 105 17580176 12:25 6. ০6 00629910100 ০1110181615 

95920. ০056: 5008. 0£ 081০১ এসে 200. 1168650০200, 4৯ 0৮ ০0: 

093000/1001005 00 ০8900, 01030106. ৬1526 15 02০ ড০010005 ০৫ 015 009 
10706026270 2120 75 ০02.১ 80 1280 15 005 ০116 06 15510091 

০810028? (তল539১ 0155355১ 02516) [ল, 9. ঢ.য810.১ 1963 ] 

জমাধান-270108 ₹5  207305 

245 3৮224 লিটার (প্রমাণ অবস্থায় ) 
245 গ্রাম 80105 হইতে অক্সিজেন পাওয়া যায় 3 224 লিটার (প্রমাণ অবস্থায়) 

1225 শ্রাম [00109 হইতে অক্সিজেন পাওয়া ঘায় 3৮ 2245:2:25 বা 

336 লিটার । 

ও ঁ (05 5 (0095 

12 গ্রাম 224 লিটার 224 লিটার (প্রমাণ অবস্থায় ) 

224 লিটার অক্সিজেনের জন্য কার্ধন প্রয়োজন 12 গ্রাম, 

2556 বা 18 গ্রাম। 

স্বতরাং অবশিষ্ট কাধনের ওজন-(5-118) গ্রাম-32 গ্রাম। এই বিক্রিয়ায় 
অক্সিজেন নিঃশেষ হইয়া যায় এবং কার্বন অতিরিক্ত থাকে । সুতরাং অক্সিজেনের 

আয়তন লইয়৷ উৎপন্ন কার্বন ভাই-অক্মাইডের পরিমাণ হিসাব করিতে হইবে । 

224 লিটার অক্সিজেন হইতে 005 উৎপন্ন হয় 224 লিটার (প্রমাণ অবস্থায় ) 

3:36 লিটাঁর অক্সিজেন হইতে 0052 উৎপন্ন হয় 336 লিটার 
( প্রমাণ অবস্থায় ) 

মনে কর, প্রমাণ অবস্থায় 3:36 লিটার 27৭ সেন্টিগ্রেডে এবং 75 সেন্টিমিটার 

চাপে ৬ লিটার হয়। 

৬৯75 _336১৮76 

273 41+29 273 

300 * 336 ১৮76 _ ২.1 
বা ৮ দত্ত 74] লিটার | 

কার্বন ডাই-অল্সাইডের আয়তন-.374]1 লিটার এবং অবশিষ্ট কার্বনের 

ওজন 32 গ্রাম, উত্তর । 

3:36 লিটার অক্সিজেনের জন্য কার্বন প্রয়োজন 
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উদ্দাহরণ 11 5 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরেট তৈয়ারির জন্য 14০ সেন্টিগ্রেভে এবং 
780 201, চাপে কত আয়তনের ক্লোরিন এবং কত ওজনের কন্টিক নোভা প্রয়োজন ? 

এ আয়তনের ক্লোরিন তৈয়ারির অন্ত কি পরিমাণ বিশুদ্ধ ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অল্লাইডকে 
গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড সহ উত্তপ্ত করিতে হইবে ? 

৮181 ৮০01006০0৫6 01010111)6 26 14০0 200780 1212, 70155350076 2180 
7129 ০1870 06 58095610508. ৪1০ 12010190 101 00০ 10100300101) 05 £. 

50৫10] 01010120 2 [ন0 10010]. 19016 10021191950 010%106 15 00 0৫ 

11290505716 5010. 175010019101010 9010 00 70:0900০০ 0০ 1621815106 

0391)6165 01 ০101011126 ? 

সমাধান_ সোডিয়াম ক্লোরেট উৎপাদনের বিক্রিয়ার সমীকরণ-_ 

30015 7 61507 সর 80105 4-595001+37750) 

3১224 লিটার 6234-16-41) 234-35543%16 

(প্রমাণ অবস্থায়) বা ০১৮40 ব। 1065 

1065 গ্রাম ?800105 উৎপাদনের জন্য প্রমাণ অবস্থায় ক্লোরিন প্রয়োজন 

3১224 লিটার, 

৮» 5 গ্রাম 80105 উত্পাদনের জন্ প্রমাণ অবস্থায় ক্লোরিন প্রয়োজন 

বা 3155 লিটার 

140 এবং 780 ঘা, চাপে এই আয়তন ক্লোরিনের আয়তন ৬ হইলে, 

28০৯৬ _760৯3155 
2414 হু 

760৯ 3155৯ 28753. 
দ৪0৮2ুদও ০ 

সুতরাং ক্লোরিনের নির্ণেয় আয়তন-53'2317 লিটার, উত্তর | 

1065 গ্রাম 20105 উৎপাদনের জন্য কণ্িক সোডা প্রয়োজন 6১49 গ্রাম, 
6১40 ১%5 

5 গ্রাম 2১ 59 ১5 «& 5 ১১ 77065 

বা 1127 গ্রাম। 

বা ৬৮৭ 

হতরাং, কষ্টিক সোডার নির্ণেয় ওজন 1127 গ্রাম) উত্তর । 
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14105 + 40175  2&1001১+2750-+ 005 
55+-2১16 224 লিটার 
বা ৪8? (প্রমাণ অবস্থায় ) 
প্রমাণ অবস্থায় 224 লিটার ক্লোরিন উৎপাদনের জন্য 7705 প্রয়োজন ৪? গ্রাম, 

প্রমাণ অবস্থায় 3155 লিটার ক্লোরিন উৎপাদনের জন্য 
১3. 

1710, প্রয়োজন 87 রর 

110 5-এর নির্ণেয় ওজন-1225 গ্রাম, উত্তর। 

উদ্দাহরণ 12. 2 কিলোগ্রাম চুনাপাথরের উপর 3 লিটার হাইড্রোক্লোরিক 
আ্যাসিভের বিক্রিয়ায় 27০ সেট্টিগ্রেভ তাপমাত্রায় এবং প্রমাণ চাপে কত আয়তনের 
কার্ধন ডাই-অক্সাইভ নিগত হইবে? এই চুনাপাথবে শতকরা 60 ভাগ ক্যালসিয়াম 
কার্বনেট আছে এবং এ হাইড্রোক্রোরিক আযাসিডের আপেক্ষিক ঘনত্ব 1 16 এবং উহাতে 
ওজন হিসাবে শতকর! 20 ভাগ আাসিড আছে । 

৬৬126 ড010700 ০0৫ 021:10012 ৫10%100 26 27০0 ৪100. 180177091 019351115 

711] ০ 01006210607 05 00০ 2০610]. 0£ 3 11065 016 125 01:0015109110 ৪০1ণ 

(31920190 51210 1116) ০0100911156 20 1001: 02106 01 006 2০10 05 ০1811 

02 2 10109212705 01 11076296019, 11002560176 00100910900 061: ০2176 ০0৫ 

081017018) 021:00179:00. 

সমাধান 

] ০.০. হাইড়োক্লোরিক আসিডের ওজন 1116 গ্রাম 

3 লিটার বা 3000 ০.০. ১ রর ১13000১৮116) 
বা 3480 গ্রাম । 

ব1 1225 গ্রাম, 

100 গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভে 01 আছে 20 গ্রাম, 
3480 গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভে 7701 আছে 

20১৯ 3480 

100 

100 গ্রাম চুনাপাথরে ক্যালসিয়াম কার্বনেট আছে 60 গ্রাম, 
2 কিলোগ্রাম বা 2000 গ্রাম চুনাপাথরে ক্যালসিয়াম কাবনেট আছে 

60১ 2000 
100 

বা 996 গ্রাম । 

বা 1200 গ্রাহ। 
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08005 + 2ল0] 55 08015+750 + 00, 

1041243১165 2014355 22 4 লিটার 

ব। 100 গ্রাম বা73 গ্রাথ (প্রমাণ অবস্থায় ) 

73 গ্রাম ্র0]1-এব জন্য ০80০0৭ প্রয়োজন 100 গ্রাম, 

696 গ্রাম ,, ১, রী চি বা! 95342 গ্রাম। 

কিন্তু কঠালসিয়াম কাবধনেটের পরিমাণ 1200 গাষম। সুতরা" এই বিক্রিষাতে 

সম্পূর্ণ আযসিভ ব্যবহৃত হইবে এব* কিছু ক্যালসিষাঁম কাঁবনেট অপবিবতিত থাকিবে । 
অতএব উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্মাইডেব পরিমাণ চ701-এব পবিমাণের উপব নির্ভব কবে । 
কারণ, 770] সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হইয! গেল বিক্রিষাটি বন্ধ হইয়া যাষ। 

23 গ্রাম লু01-এর সাহায্যে কাবন ডাই-অক্মাইড পাওয়া যাষ 22 4 লিটাব 
( প্রমাণ অবস্থায় ) 

696 গ্রাম [নু]্র-এর সাহায্যে কাষন ডাই-অক্সাইড 

পাওয়া! যাঁষ 82 রি বা 21356? লিটাব। 

প্রমাণ অবস্থায় 213567 লিটাব কাঁবন ডাই-অক্মাইভ যদি 27০ সেপ্টিগ্রেডে এবং 

প্রমাণ চাপে ৬ লিটার হয়, তাহ! হইলে, 

৬১60 _213567 761 বা ৬ 60213567760 
2731727 2পাওি 300 2পু2 

213 569 ৮60১৫ 300._ 
৬. - ্ুভটসনু্ট234689 

কার্বন ডাই-মক্সাইডেব আযতন-5234 689 লিটার, উত্তব। 

বা 

উদ্দাহরণ 13 ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের মিশ্রণে 
1 গ্রাম প্রমাণ অবস্থা 240 ০০ কার্বন ডাই-অক্মাইভ উৎপন্ন কবে। মিশ্রণটির সংযুতি 
নির্ণয় কব। 

] 6. ০6 2 201য0016 0৫ 006 09100190050 ০2101000 200. 27850651100) 

88৮2 240 ০০. 0: ০29010 ৫105196 ৪৮0 091001266 00০ ০0001095160 

0 006 0106, 
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সমাধান-__ 

' মনে কর, মিশ্রণে £ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট আছে। স্থতরাং ম্যাগনেসিয়াম 
কার্বনেটের পরিমাণ 5 (1---%) গ্রাম । 

09005 _ন 080 ++ 00, 

40-+124+3%16 224 লিটার 

বা 100 গ্রাম (প্রমাণ অবস্থায় ) 

10800552150 ++ 005 
24412173৮16 224 লিটার 

বা 84 গ্রাম ( প্রমাণ অবস্থায় ) 

গ্রমাণ অবস্থায়, ? 

100 গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্ধনেট উৎপন্ন করে 224 লিটার কার্বন ডাই-অক্মাইড, 

£ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন করে 2244 লিটার কার্বন ডাই- 
100 

অক্মাইড, 
84 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন করে 224 লিটার কার্বন ডাই-অক্মাইড, 

(19) গ্রাষ ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন করে নি লিটার 

কার্বন ভাই-অল্সাইড। 
অতএব, উৎপন্ন কার্বন ডাই-অল্সাইভের মোট আয়তন 

224 ১৫4 28১4. ৪4 

কিন্ত প্রশ্নান্থুসারে কার্বন রর উৎপন্ন হইয়াছে 240 ০.০.- 24 লিটার । 

22:4৯ 4-224% (17205 
100 84 

বা, 84১2244+100১€ 2241-40-24 10084. 
বা» 188'10%+-2240(1 _ 2)-52016 

বা, 358 4ল্ 224, বা, 40625 

. সুতরাং ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ওজন-0625 গ্রাম, এবং ম্যাগনেসিয়াম 

কার্বনেটের ওজন. (1--0:625)-.0'3%5 গ্রাম । 
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1 গ্রাম মিশ্রণে ক্যালসিয়াম কাঁবনেট আছে 0625 গ্রাম, 

5০100 3 ট ১১১0625৯100 বা 625 গ্রাম 

সেইব্রপ, 100 গ্রাম মিএণে ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট আছে 0:375 ১৫100 ূ 

বা375 গ্রাম । 

অতএব, মিশ্রণের সংযুতি--ক্যালসিয়াম কার্বনেট _ 62'5% 

ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট-_ 375%, উত্তর । 

উদ্দাহরণ 14. বাসুতে আয়তন হিসাবে 21 ভাগ অক্সিজেন আছে। 60 গ্রাম 

মোমবাতির সম্পূর্ণ দহনের জন্য 27 0 তাপমাত্রা! ও 750 2010. চাপে এ বায়ুর কত 
আয়তন প্রয়োজন? মোমবাতিতে ওজন হিসাবে শতকর!! 80 ভাগ কার্বন ও 20 ভাগ 

হাইড্রেজেন আছে। 

45590101706 211 6০9 501705210 21% ০5৮ ৬০106 06 05019) 719 

0110760৫810 2৮ 27500 2170 750 00100. 01299001611] 102 12001120101 
05০ 00102016566 501001003561018 01 60 £€. 01 ৪. 7819071 ০821012 ০0201909560 ০0 

80 061: 50126 ০2100 2100 20 7০] ০210 11501085210 ? 

সমাধান-_ 

100 গ্রাম মোমে কার্বন 80 গ্রাম এবং হাহিড্রোজেন 20 গ্রাম, 

60 গ্রাম মোমে কার্বন £39০ বা 48 গ্রাম এবং হাইড্রোজেন 28596 

বা! 12 গ্রাম। 

শু 7 0০5 লু 002 

12 গ্রা 224 লিটার 

2179 ৭05 -2750 

4 গ্রাম 224 লিটার 

প্রমাণ অবস্থায়, 

12 গ্রাম কার্বনের জন্য অক্সিজেন লাগে 224 লিটার, 

49 গ্রাম % ১. ১১ 224১4 বা 896 লিটার। 

আবার, 4 গ্রাম হাইড্রোজেনের জন্য অক্সিজেন লাগে 224 লিটার, 
ট্রি 14 গ্রাম 5? এ 25 + 224১৫ 3 ব। 672 লিটার 1 
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7. *$60 শ্রাম মোমের অম্পূর্ণ দহনের জন্য প্রমাণ অবস্থায় মোট অক্সিজেনের 
প্রয়োজন. (896+67') বা 1568 লিটাঁর। স্থৃতরাং প্রমাণ অবস্থায় মোট বায়ুর 
আয়তন1393-190 লিটার, কারণ 100 আয়তনের বাধুতে 2. আয্পতনের 
অঙ্সিজেন আছে। 

বামুর এই আয়তন যদি 270 এবং 25019. চাপে ৬ হয়, তাহা! হইলে, 

৬১750 _ 1568100১760 750 21568100৯60 
271-272 21৮273৮3009 2] ১273 

1568 ৮ 100 ১৮760 ৮ 300. 221, 
বাঃ ৬.7 21273 *প80 ৯8542 

স্বতরাং বায়ুর আয়তন-- 8312 লিটার, উত্তব। 

অনুশীলনী 12 (1) 
1. 10 গ্রাম পটাসিয়াম ক্লোরেট উত্তপ্ত করিয়! প্রমাণ অবস্থায় কত আয়তনের 

অক্সিজেন পাঁওয়! যাইবৈ ? 
1. 71780 ৮010102 0£ 085£21) ৪ টব... ০০ 02 00681760. 0% 

17550106 10 €. 06006955401) 01)107:916 ? | 405. 2743 11065, ] 

2, প্রমাণ অবস্থায় 12 লিটার কার্বন ভাই-অক্মাইভ পাইতে হইলে কত ওজনের 

ক্যালপিয়াম কার্বনেটকে তীব্র উত্তপ্ত করিতে হইবে? 
2. [ণ 10009 521010]0 0210010865 5100810 102 50:01£15 1)6264 

€০ ৪০৮ 12 11065 01 ০8000 ৫1016 ৪ টব, £ [ 05. 5357 &. ] 

3. লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযাঁসিভে 10 গ্রাম বিশুদ্ধ ক্যালসিয়াম কার্বনেট ভ্রবীভূত 
করিলে 0০0 তাপমাত্রায় এবং 760 201. চাপে কত আয়তনের কার্বন ভাই-অল্সাইড 

নির্গত হইবে ? 
3. ড/78 ৮০010030 06 ০2150 0105106, 006880160. &€ 020 206.760 

1000, 10063950165 9010. 66 0700৮:০20 1201 10 1205 0 0016 081020]) 

09150186919 015501৮6017. 01101 1)501001010110 8010? 

[ 4105, 2124 11065. ] 
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4, প্রমাণ অবস্থায় 5 লিটার আযামোনিয়] প্রস্তুত করিতে কত ওজনের আ্যামে!- 

নিয়াম ক্লোরাইভ প্রয়োজন? 
4. 71586 61106 01 21001101110]7 00101106 0010. 10০ 1200150 00 

[0121006 5 11065 01 81001001519. 26 2, ? [ ১05. 1194 £. 1 

5. 1. গ্রাম পটাসিযাম ক্লোরেট এবং 1 গ্রাম পটাসিয়াম নাইদ্ট্রেট পৃথকতাবে 

বিযোজিত করিয়া! অক্সিজেন উৎপাদন করা হইল। প্রমাণ অবস্থায় নির্গত অক্সিজেনের 
আয়তন তুলন। কর। 

5, 1]: 4, 9201) 06 00908591077 01010196621. 00655951017) 1710906 15 

96108186615 ৫6০0102190520 10 51910. 0505011. 001080916 0116 ড০107169 ০01 

05501 11021266502 বি. | £175. 02742 : 01109 1 

6. 10 গ্রাম কপার এবং 10 গ্রাম সালফার পৃথকভাবে অতিরিক্ত গা 

সালফিউরিক আ্যাসিডের সহিত উত্তপ্ত কর! হইল। নির্গত সালফার ডাই-অক্লাইডেব 
আয়তন তুলনা! কর। 

6. 10 £. ০0৫ 20121 200. 10 5. 0: 501101701 216 50109126615 152004 

101) 20299 08 50:010£ 5001101)11110 2.010. 0010019816 €10০ ৬০1101165 ০01৪ 

511101001 01095105 701:000020 (005563) 

[ ০০10%/৫ 1. 9০ ] | £185. 32: 189 ] 

7. 10 গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড জিন্কের সতিত এবং এঁ পরিমাণ হাইড্রো- 
ক্লোরিক আযাসিড ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সহিত বিক্রিয়া! করিল । প্রতিক্ষেত্রে গ্রম[ণ 

অবস্তায় কত আয়তনের গ্যাস নির্গত হইবে? 
প. 10 £8105 0৫6 050:001010170 2010 8০6 00. 21790 8100. 006 52102 

৮10 0 006 8010 2০5 00. ০8101010) 09110077906. 1086 ৮০101010 0: 

823১ 1069370160. 2 150121 (20002196015 2100 00655006১15 01009৫00০20 11 

&৪,০1) 0956 ? [ 15. উভয় ক্ষেত্রে 3068 11655. ] 

৪. অতিরিক্ত লঘু সালফিউরিক আযাসিডে কত ওজনের জিঙ্ক দ্রবীভূত করিলে 
2০0 তাপমাত্রায় এবং 750 1078. চাপে 0:57 লিটার হাইড্রোজেন নির্গত হইবে নিণয় 

কর। কি পরিমাণ জিঙ্ক সালফেট উৎপন্ন হইবে ? 
8. 091011206 006 %/615150 0৫6 21150 10100) আআ] 015301%6ণ 11 

£505255 06 011006 581931110 2050, চ711] 11561560157 1706 ০0৫ 05 0:9860.. 

8 27৭0 8150 750 10100, 02550105,. 

এজি 
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£207 17001) 2120 50110178565 111 06 010900০০0? [2..5.25027. 21962] 

[105,205 14914 £, %12209049 968128.1 

9. লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযাপিডে কিছু পরিমাণ ক্যালসিয়াম কার্বনেট সম্পূর্ণ 
দ্রবীভূত করিলে 0০০ তাপমাত্রায় এখং 750 1005. চাপে 3 লিটার কার্বন ডাই- 

অক্সাইড নির্গত হয় । ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ওজন নির্ণয় কর। 

9, 08100198605 00০ ০151) 0৫ 08210107 0810001)0866 ড৮101018 1161 

০০10191006]15% 01550162011) 15019018101 2০10 9111 11709198663 11055 ০0: 

০2100]. 0105190 ৪ 0০0 8170 750 [00. 10:5551016, 

[ 17..9. 175200. 1960 (০০7). [£৯105. 19321 £] 

10 10 গ্রাম নাইভ্রিক আযাসিডে বর্তমান সমস্ত নাইট্রোজেনের প্রমাণ অবস্থায় 
আয়তন কত? 

10. ৬৬1) ০৪10 0০ 0002 ৮০910106867... 01 006 01০ 01 00০ 

010:9£61 00165561701] 10 £. 0£ 10100109০10? [£১105. 1777 11055] 

11. বিশুদ্ধ হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের কত ওজনে প্রমাণ অবস্থায় 10 লিটার 
ক্লোরিন আছে? 

11. ৬1796 9151) 0: 0206 1)501090101010 8০10. ৮০1 ০0100818) 10 

11065 0£ ০1010111076 26 1.7, ? [405. 32588 £.] 

12. 1:225 গ্রাম পটাসিয়াম ক্লোরেট তীব্র উত্তপ্ত করিলে প্রমাণ অবস্থায় 

336 ০.০ অক্সিজেন নির্গত হয় এবং 0+745 গ্রাম অবশেষ থাকে । অক্সিজেনের 

ঘনত্ব এবং আণবিক গুরুত্ব কত ? 

12. ৬1961 11225 £, 0: 00053510210 01)101205 216 50:010815 16250, 

336 ০.০. ০৫ 035০1 আ০]০ ০৮০1৮০৭, ৪6 টব. 52. 210. 006 1551006 ০181760 
0745 £. 1080 195 006 619165 ০0৫ 05560105 2130 105 00012001211 76100 ? 

[175 1:44 £. প্রতি লিটারে ; 32] 

13, 4 গ্রাম কার্বন সম্পূর্ণ দহন করিলে 120 তাপমাত্রায় এবং 750 100, 

চাপে যত আয়তনের কার্বন ভাই-অক্মাইড নির্গত হইবে তাহ! নির্ণয় কর। 
123, (09100126 002 ড010106 06 0211901% 010%106 109850150 20 1290 

800 750 1020, 016539016 10100 ০802 00621060 ০5 006 ০01000150 

00000050102 0৫ 1] £, 0 ০2000, [02 9, 2500, 1967] 
[4105 1979 11095] 

24 ( ২য় খণ্ড) 
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14. প্রমাণ অবস্থায় 1 লিটার কার্বন মনোক্মাইভ কি পরিমাণ কিউপ্রিক অক্সাইড 
বিজারিত করিবে? 

14. ৬1১20 ০1510 06 ০910010 03006 ০০10 10217200020 15 1 1106 
0৫ 09115010 1001023006১ 096 £99 10217)6 10068501090 2 ৮.6. 

[ 5. 3549 &. ] 

15. লোহিত-তপ্ত লৌহের উপর দিয়া 2 গ্রাম গ্রীম প্রবাহিত করা হইল। 

100 তাপমাত্রায় এবং 770 101. চাপে কত আয়তনের হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়? 
15. 2 £. 01 50০2100. 216 085520 0561: 120-1006 1100. ৬৮190 ৮০01106 

0£ 10109501226 10০0 210. 770 1010. 15 1017160? [4105, 2546 11095, ] 

16. 10 গ্রাম ম্যাগনেপিয়াম লঘু সালপিউরিক আ্যাপিভে দ্রবীভূত করিলে 1570 

তাপমাত্রায় এবং 80 70. চাপে কত আয়তনের হাইড্রোজেন উৎপন্ন হইবে? 

16 7159 ৮010002 0:£ 10501095270) ০0115066026 1590 8100. 1780 10012. 

706555016, ০০] 192 010681,60 05 01950151706 10 £. 70980651000 1 

0111062 50101)01010 4১010? [ 4105. 959 11065. ] 

17. অতিরিক্ত আযামোনিয়াম ক্লোরাইড ভ্রবণের সহিত 10 গ্রাম সোডিয়াম 
নাইট্রাইট উত্তপ্ত করা হইল এবং 170 তাপমাত্রায় এবং 758 চহ, চাপে উৎপন্ন 

নাইদ্রোজেন জলের উপর সংগ্রহ করা হইল। নাইট্রোজেনের আয়তন কত? 

17০0-এ জলীয় বাম্পের চাপ*৮14'4 1010. 

17. 71526 ৮০10276 0£ 21000960195 0068১0৬৫০৮০] 5201 26 170 

20758 2000. 01255012 ভ০এ]এ 0০ 0691060 05 17680108 10 £. ০1 

50010] 10100166 আ10]) 25655 0 10110012100 01)101106 50101061010 ? 

618910130৫6 80016005 58০01 ৪6 17০07 14 4 0010০ [05 3 524 11065 এ 

18. 15 সেন্টিগ্রেডে এবং 50 মিলিমিটার চাপে 100 লিটার আযামোনিয়া 
তৈয়ারী করিতে কত গ্রাম আযামোনিয়াম ক্লোরাইভ প্রয়োজন? 

18. ০ 10915 8005 06 21001001010]0 01101006 ০010. 05 

19008150. €0 106976 100 11025 0 82010702015 86 1550 0150. 750 0, 

[77555016 ? [ 405, 22514]. ৪. ] 

19. জিঙ্কের ছিবড়া লঘু সালফিউরিক আযাসিডের সহিত সম্পূর্ণ বিক্রিয়া! করে, 

ইহা ধরিয়া! লইয়া হিসাব কর--30০0 তাপমাত্রায় এবং 754 220, চাপে 1000 ০০: 
গু হাইড্রোজেন উৎপন্ন করিতে কি পরিমাণ জিঙ্কের ছিবড়া প্রয়োজন হইবে। 
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19555020106 6026 £2550012660 হ1001000000156515 16205 10 

01182 50110000৪01], ০815012503০ 20008006০06 05০ 10000 (16, 
81901018060 210) 11০ আ০010 £1%০ 1000 ০.০. 0৫ এসে 15৭1096০0৪৫ 
30০0 81) 754 1000. 010695016, | ০710%6০ 1,:50, 1 055 2914 6. ] 

20. 19 গ্রাম ম্যাঙ্গানিজজ ভাই-অক্সাইভ এবং গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আসিডের 
ধিক্রিয়ায় 170 তাপমাত্রায় এবং 750 23. চাপে কত আয়তনের ক্লোরিন উৎপন্ন 
হয়? (155) 

20. ৮1796 50101006 0৫ ০1১1010116 ৪ 17০0 85. 750 1010. 00165507515 
21040০০0 05 08০ 2০000. 0৫6 5012০000006 105 01901)101010 8010 00 10 &, 

0 10917621)652 010306? (0755) [ 05. 2৮771 11055] 

2. আ্যাসিডে 44 গ্রাম ফেরা সালফাইভ দ্রবীভূত করিয়া 15 ৫ তাপমাত্রায় 
এবং 770 1010. চাপে কত আয়তনের হাইড্রোজেন সালফাইড পাওয়! ষায়? 

21. ৬৬108 ৮০100 ০ 10501098521) 581019106 8 1520 8180 770 0000. 

[01659010 15 ০৮০1৮০৫ 02 01550151107 44 £. 01 60005 921017100 17 ৪০10? 

[ 405, 11962 11055 ] 

22. 1.0 গ্রাম একটি যৌগে 0262 গ্রাম নাইট্রোজেন, 0075 গ্রাম হাইড্রোজেন 

এবং 0663 গ্রাম ক্লোরিন আছে। যৌগটির সরলতম সঙ্কেত নির্ণয় কর। এই 

যৌগটির কত ওজন হইতে 97০0 তাপমাত্রায় এবং 760 ঘ/ণ. চাপে এক পিটার 
আযামোনিয়! গ্যাস পাইবে বাহির কর। 

22, 10 6. 0£ 8, ০010000100 ০07009105 0262 €. 0৫6 1910:06029 0:075 £,. 

0£ 1১5 01052] 210.7 0 693 £. 0 001010106. 100. 165 91001916506 10102012. 

0915015620০ 002120165০0: 00০ 200৮2 501050210০6 1010 জা13101) 500৫ 

০৪) 6০6 0192 1106 01 20017001719 £95 86 2750 25৫ 760 000. 01255016, 

[170..5. 7227 1962 (০07. 405. 7507 21294 €, ] 

23. 100 ০.০. হাইড্রোজেন পার-অল্সাইডের জলীয় দ্রবণ হইতে 120 

তাপমাত্রায় এবং 750 ঢা. চাপে 5 লিটার অক্সিজেন পাওয়া যায়। এ হাইড্রোজেন 

পার-অক্সাইভ দ্রবণের শতকরা-মাত্রা এবং আয়তন-মাত্রা কত? 

23,100 0.০. ০6 ৪ 50100101) ০6105019520 79610510 10 আ266 £%৩ 

11065 06 0%5€017 ৪0 12০0 2170 750 1000, 01599016. ড/1090 15 (6 

800617500৫6 1)5010507 06102010610) 05 50100101012 2005 ০01 

06166100956 210. 5010106 5021)600 ? [ 05, 1493%7 472 ] 
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24. পটাপিয়াম আয়োভাইভ ভ্রবণের সহিত “20-আয়তন” মাত্রাবিশিষ্ট 
25 ০.০. হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ মিশান হইল। কি পরিমাণ আয়োডিন নির্গত 

হইবে ? 
24. 25 0,00৫ 420-010106” 175 010561 1021:05105 8:5 29060 00 

৪. 50100101206 00168595810] 100105, ৬/179 »12121)6 0:100110)6 আ1]] ০৫ 
110212060 ? [ 235. 11134 2 11 

25. লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের সহিত 25 গ্রাম জিঙ্কের বিক্রিয়ায় ষে 
হাইড্রোজেন নির্গত হয় তাহা! সম্পূর্ণ দহন করিতে 120 তাপমাত্রায় ও 780 ঢা. 
চাপে কত অক্সিজেন প্রয়োজন ? (20 955) 

25. ৬12 $011]096 0£ 05521) 26 1250 210 780 1010. 01655016 

11] 92 160131750 6০0 000 ৪1] 00519507952 ০৬৮০1৮০৫105 01১০ 2.001012 

01 011066 1)5 ৫1001010110 82610. 010 25 £. 01 21002 (2055 955) 

[ 091046১1190. £80551 435 110565, ] 

26. সমপরিমাণে মিশ্রিত সোডিয়াম কার্ধনেট ও সোডিয়াম বাই-কার্বনেটের 
একটি মিশ্রণের ] গ্রাম লইয়1 উত্তপ্ত কর! হইল, যতক্ষণ ইহার ওজনের আর হাস ন! 
হয়। প্রমাণ অবস্থায় কত আয়তনের কার্বন ডাই-অক্সাইভ নির্গত হয়? 

26, 1]: 4. 0৫6 ৪. 101য0016 06 5001009 ০2150208098. 50010] 
01021907866) 2 ০৫09] 00002610195 05 ড০151009 15 1801660. 01062] 00672 15 

250 20016 1959 11) 1516. ড155€ ৮০10006 0৫ ০8210010 419%106 19 ৮০0120 

৪৮. 0.7 [ £5. 6666 ০.৫. ] 

27. 214 গ্রাম আযামোনিয়াম ক্লোরাইভ এবং অতিরিক্ত কলিচুনের বিক্রিয়ায় 
150 তাপমাত্রায় এবং 740 2020. চাপে কত আয়তনের আযামোনিয়া উৎপন্ন হয়? 

27, 71590 ৮০010276206 20000010019, 26 15500 810,740 10000 70534076 

০০9]0 06 00651060110. 214 £, 0: 2100109013150079 010101106 2100 23:9295 
৪191060 11072 ? [ £১05, 9708 11055 ] 

28, 13 গ্রাম জিষ্ক এবং লঘু সালফিউরিক আযাসিডের ভ্রবণের মধ্যে বিক্রিয়া 
্টানে। হইল। এ আযাসিভ ভ্রবণে 910 গ্রাম 75904 আছে। বিক্রিয়া-শেষে কোন্ 
উপাদানটি সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হইয়! যায়? 39০0০ তাপমাজায় এবং 955 2. চাপে 

কত আয়তনের হাইড্রোজেন নির্গত হয়? 
28. 13 £. 01 2100 8216 91100. 00 16806 910) 011006 5811205 ? 

৪010 90181110530 5. 0£ 75১0১. ৬1010 01 03652 21761010915 18 
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53৩0 100 11০0 017০ 1680002 069565১ 2120. 712 15 (1১০50102100 0: 

175৫0420980 37০0 800 755 10100. 0655016 2 (205565 £ 9০532) 

[ল. 9. 25217. 1963 (0077) /৯১2৪, জিন্ক )0:512 11055] 

29. 1450 তাপমাত্রায় এবং 60 হা, চাপে 10 লিটার কার্বন মনোক্সাইভ 
তৈৈষ্ারী করিতে হইবে । এইজন্ত প্রমাণ অবস্থার কত আয়তনের কার্বন ডাই-অক্সাইড 

লৌহিত-তপ্ত কার্বনের উপর দিয়া পরিচালিত করিতে হইবে? কত কার্বন ব্যবহৃত 

হইবে? 
" 29. 10 11655 0৫ ০8100) 170010095106 ৪ 1450 800 760 1710. 10659016 

25 60 10০ 010091620. ৬1786 50101106 06 021501) 019য%106 8 টব. 7, 0. 

51701710700 089560. ০৮০] 1650-0000 ০210020, 2150 7180 61010 0: 081901 

15 01590? [ ১0৪. 4759 110557 2547 5. ] 

30. 27৭0 তাপমাত্রায় এবং 750 এ. চাপে 1 লিটার নাইট্রোজেন তৈয়ারীর 
জন্য কত আমোনিয়। ও ক্লোরিন প্রয়োজন নির্ণয় কর। 

30. 081001965 00০ ০151)0 0: 810010101019, 2100. 01)10117)6 12011110000 

[010017০2 0106 1106 0: 10101009561) 20250 8190. 750 12000. ? 

[০210%69১ /.5০.] [ 8. 759 5145 2. 005 855 £€. ] 

31, কপার সাঁলফেটের একটি জলীয় দ্রবণে 2 গ্রাম 09505 আছে। দ্রবণ 

হইতে কপার অধঃক্ষিপ্ত করিতে 270 তাপমাত্রায় ও 50 729. চাপে কত আয়তনের 
সালফিউরেটেভ হাইড্রোজেন প্রয়োজন? কি পরিমাণ ফেরাস সালফাইভ হুইতে 

প্রয়োজনীয় সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন পাওয়া যাইবে? (08-63'5, ০56) 

3] ৬৮158 ৮০101290 04 50110100156620 1)5010£2125 106850120 ৪€ 2০0০ 

81700 750 1010. ০৮10 [97601016866 0102 ০00০1 10) ৪. 90100109001 2 €. ০: 

0050, 17 ছা? [০ 1001 12005 921010106 ০৮14 £:৮০ 005 

260215166 00187)0165 ০1581000756 105 010860 ? (000-5635, ০7556) 

[77. 57297. 1964 ] [£058.10 3126 11055 34103 &. এ 

32, 100 ০.০ পটাসিয়াম ব্রোমাইড ভ্রবণ হইতে সমস্ত ব্রোমিন নির্গত করিবার 

জন্য প্রমাণ অবস্থায় কত আয়তনের ক্লোরিন প্রয়োজন? ব্রোমাইড ভ্রবণের প্রতি 

লিটারে 10 গ্রাম ব্রোমাইভ আছে। 

22. 71056 0100062 02 01710101756 26 টব, 1, 0, 51000810062 09592017900 

100 ০.০, ০6 706259100 10100105 501706102 0013691151)£ 108 ০1 00 
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01000106 061: 1106 2], 01027 00 110215665 ০02079166615 211 0০ 70:0201156 ? ৃ 

| 188, 9411 ০8 ] 

33. 5 গ্রাম ম্যাগনেসিয়ামকে লঘু সালফিউরিক আযাসিভে দ্রবীভূত করিলে যে 

পরিমাণ হাইড্রোজেন নির্গত হয় তাহার সহিত বিক্রিয়ার জন্য 12০0 তাপমাত্রায় সু 

7401000. চাপে যত আয়তনের ক্লোরিন প্রয়োজন তাহা নির্ণয় কর। উৎপন্ন পদাধেে 

ওজন নির্ণয় কর। 

33, 081001816 07০ ৮০01017060৫ 0101011070১ 70685711720 ৪6 1290 810. 
74) 1010 1912551210১ 11010 চ711] 15806 ৮101) 0102 71019 ০01 1)%010£618 
52192178060 75 [0০ 5010000]7 120 0110166 95010010000 ৪010 0658. ০0 
10251691177 3) 2150 ০910171906৩ 0০ 18186 0: 0102 0:0900০6, 

[ 225. 494 11065 5 15 £. 11117079207 4420] 

34, 142 গ্রাম আয়রনকে অনার্র ফেরিক ক্লোরাইডে পরিণত করিতে হইলে 

27০0 তাপমাত্রায় ও 750 210. চাপে কত আয়তনের ক্লোরিন পরর়োরুন? উৎপন্ন 

অনার্র ফেরিক ক্লোরাইডের ওজন কত ? 
সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে এ পরিমাণ ক্লোরিন তৈয়ারী করিতে বত নিন 

সাইট প্রয়োজন তাহা নির্ণরন কর। পাইরোলুধাইটে ওজন হিসাবে শতকর! 60 ভাগ 

ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড আছে। 
34. ৬1086 0100002০0৫6 01010117526 2720 200. 750 1010, 191599016 

11] 0০ 12001:20 60 ০01%০16 112 €. 0৫ 1101) 11060 21010501005 2217:10 

০1101196? ৬/1580 15 606 ০1206 0: 21205010103 12110 ০101017106 10107760 ? 

091001262 002 এ্02005 01 05:0105106 60100917106 50% 25 ০1£7 

06 072105817650 010য106 ড্/1010) ০০৪] ০০ 12001120. 00 1100190 01018 
81001017606 00101100200 9001001] ০1)101106. 

[28 রোরিন, 71483 11065 7 55015) 325 £, : গাইরোলুসাইট 435 £.] 

35 1. গ্রাম অবিশ্তদ্ধ সালফার বায়ুতে দহন করিলে প্রমাণ অবস্থায় 600 ০০, 

সালফার ডাই-অল্লাইড উৎপন্ন হয়। উহাতে বিশুদ্ধ সালফারের শতকরা! মাত্রা কত? 
35, 1৫. ০৫ 1000016 59101707 ছা132া 90100612215 0:00 065 

600 ০.০. ০৫ 50171)01 010%1065 20. 1.7. 091০01966 006 661:০21098৩ ০01 
00316 32170190110 0106 22০10061). [ 48. 8571%] 

36, চূর্ণ চক এবং বালির একটি মিশ্রণের 5 গ্রাম অতিরিক্ত লঘু হাইড্রোক্লোরিক: 
আযাসিভে মিশাইলে 130 তাপমাত্রায় ও 748 0019. চাপে 5545 ০.০. শুফ কার্বন 

ভাই-অক্াইভ নির্গত হয়। মিশ্রণে চকের শতকরা মাত্র নির্ণয় কর। 
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' 36. 5 €. 0£ 2, 1001য0016 06 00৬৮ 06120 01791]. 9100. 5200 ভ)21) 06৪:5৫ 

1 ০2:0085 01106 [3507090810110 ৪010 51613605545 ০০. ০৫ 05 ০৪0 
10100 176250150 ৪6 193০0 800. 748 1009, 09150150016 06102170546 

০%2011, 17 056 101%6016, [05 46'5%] 

37. একটি নমুনার ফেরাস সালফাইডে কিছু আয়রন "মিশ্রিত আছে। লঘু 
র সহিত উহ! হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন কৰে এবং ইহার সহিত আয়তন 

হিসাবে 5% হাইড্রোজেন মিশ্রিত থাকে। এ নমুনাকপ আয়রনের শতকরা মাত্রা কত? 
(562-556) ১5532)। 

37, 4৯ 52010001606 1027005 5010010100 ০010051005 50090 0০০ 11010, 001 

€5200060 100 01106 1)50:001010110 8010 10 51569 1)5010501) 911111)106 

40010691715 5% ০0৫1050708০ ৮5 ৬০1000০. 12986 15 0০ 7275601098৩ ০: 

0০০ 11:01 11) 076 98:07015 ?. (55-556, ১ 32) [75. 324%] 

38. ] গ্রাম আয়রনকে ফেরিক ক্লোরাইডে পবিণত করিয়া উহ্নাকে জলে দ্রবীভূত 
করা হইল। এই ফেবিক ক্লোরা ইডকে সম্পূর্ণরূপে ফেরাস ক্লোরাইডে বিজারিত করিতে 
গ্রমাণ অবস্থায় কত আয়তনের 17১ প্রয়োজন ? 

এ 38. 1 € 0: 11010.15 ০07০1020. 11300 1617710 01210110০20] 002 01:001006 

৯13 019501590 1) %72:621. ড/122৮ %01070৩ ০£[759 90 বিচ. 111 05 0৪০- 
190109]15 1501120 60 00101106015 12000০ 000 1217710 ০17101106 00 £217:003 

01101102 ? (8০_56) [72270 1.০] [415,200 ০ ০.] 

39. ] গ্রাম সালফার সম্পূর্ণ দহনের জন্য 2020 তাপমাত্রায় ও 780 0319. চাপে 
কত আয়তনের বায়ু প্রয়োজন তাহ! নির্ণয় কর। বায়ুতে আয়তন হিসাবে 

20 8% অক্সিজেন আছে। 

39, 0 0116 ৮0101206 0: 211 006250160 26 20০0 2004 780 12010, 

0586 ০01 ০০ 1০010010659 101 61) 0000191566 50200050101) 0৫ 1 €. 06 9017 

0007 4১11 ০01005105 20:8% ০৫ 05৮21 05 ৬০10100, 
[0০2109১1506] [205 352 11663] 














